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يملكرالتالمىءا

الجديدإصدارهيقدمأنالقاهرةبجامعةالشرقيةالدراساتمركزيسر

الذيالمجيدعبدبحرمحمدالدكتورالأستاذالجيللأستاذ+انيهودية+كتابوهو

لمدةوجهودهبعلمهالعربيوالعالممصرفيوالعبريةالساميةادراساتأثرى

منحالياالموجودةالأجي!اللكلونعلمأستاذوهو.تقريئاقوننصفعنتزيد

..الساميةالدراساتمجالفىالمتخصصين

العقائد،مجالاتتغطىرنيسيةأبو)بثلاثةإلىالكتابهذاوينقسم

الألوهية،موضوعاتعلىالأولالباباشتملوقد.والعبادات،المقدسةوالكتب

الخاصالبابوفى.العشرالوصاياعنخاصةودراسةوالنبوة"والكهنوت

التوراة:الثلا"باْجزائهالقليمالعهدعنموسعةدراساتدردتالمقدسةبالكتب

فقداليهوديةبالعباداتالخاصالبابأما.الحكمةوأسفار،الأنبياءو)سفار

والأعيادبالمواسمتعريفلىإبالإضافةوالصومبالصلاةالخاصةالعباداتتتاول

اليهودية.الدينية

وتحليلاته،الواسعةبمناقشاتهاليهوديةالديانةعنالكتابهذاويتميز

صفةعليهتغلبكما،اليهوديةالديانةلمحتولاتالإيجابىونقده،اقيمة

العلميةالمعرفةتحقيقإلىتهدفوالتىالأدياندراساتفىا!زمةالموضوعية

منوالهدف.للمؤلفالدينىللموقفإقحاموبدون،الأخرىبالأديانالوصفية

منالناقدةالتقييمعملياتعنبعيدالدينهمالدينأهلفهمإلىالوصولهذا
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الكتاباتمنالكثيرعلىغلبتوقد.مختلفةأيديولوجيةأوأخرديننظروجهة

علىالحالبطبيعةأثرتالتىوالتقييمالنقدنزعةالأديانمجالفىالعربية

الأخر.للدينالفهمعمليةعلىالظميرإلىبالتالىوأدتوالتحليلالوصفعمليات

لليهوديةالدينىبالوصفالمجيدعبدبحرمحمدالدكتورالأستاذاهتموقد

مباشرفهمعلىالحصولمنالقارىءلتمكينوعباداتها،وكتبها،وعقائدها

المهمة.وأفكارهااليهوديةلمفاهيمموضوعيةورؤية،لليهودية

بحرمحمدالدكتورالأستاذإلىالجزيلالشكرلتقديمالفرصةهذهوننتهز

ضمنوإصدارهالكتابهذابطبعالشرقيةالدراساتلمركزلسماحهالمجيدعبد

الدراساتسلسلةأهدافتحقيقعلىتساعدجليلةمساهمةوهى.المركزأعمال

المستوياتعلىوالإسرانيلىاليهودىالمجتمعفهمإلىالهادفةوالتاريخيةالدينية

الدراساتفىالمتخصصونالعملهذامنوسيستفيد،والتاريخيةالدينية

المجتمعفىالدينيةالأوضاعمعرفةفىوالراغبونالأديانومقارنةاليهودية

لإسرائيلى.وااليهودى

حسنخليفةمحمدرر.اً

الشرقيةالدراساتمركزمدير

التاهرةجامعة
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المقدمة

شريعنهرأرمعتمْقوهايعتقدالترالسماويةالأديانمنديراليهودية

وقد.إسرانيلبنىريانةعلىيطلؤإسمواليهوديةوتعالىسبحانهاللهمنمنزلة

مصرارحرمرإسراتيلببنىخرجعندماموسىيدعلىالديانةهذهتأسست

تطويرفىعديدةاجيالوساهمتسينا-.جبلعلىالديانةهذهدستورتلقىوقد

تاْثرتالطويلالديانةهذهتاريخوعبر.الديانةهذهوطقوسوشريعةفكروتكوين

معتنقيهاأنالديانةهذهصحفنصوصروتشير.مختلفةآمموطقوسبمعتقدات

مهمةوكانت.الديانةهذهلهمرسمتهالذىالطريوعنيحيدونماكثيرَاكانوا

أكثرمنالديانةهذهوتعتبر.الصحيبمالطريؤإلىهدايتهماليهوديةأنبياء

وشرألهطقوشَاالسماويةالديانات

المردحياةشئونمنوكبيرةصغيرةكلفىاليهودىالدينويتدخل

طريقةلليهودىويوضحوالخاصةالعامةحياتهفرمسارهويحدداليهودى

غيرهمومعدينهاُبناءمعمعاملاته

وحكمةوقصصئاوأدبًاتاريخاطياتهابين!تحملمقدسةكتبولليهودية

فروتفرقواالكتببعضرقدسيةمدىَعلراليهوداختلفتوقد.وشريعةوشعرًا

ومذاهبفرفاذلك

وبعمرالديالةهدهوصحصومحَرععيددليهالفتالصفصوتن!اول

مرضهرتالتىوالمذاهىوالشيعالفرؤوكذلكوأعيادهاومواسفهاطقوسها

المذاهصهذهبينالخلافاتوأهماليهودية
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هذهفىاليهوديةأموركلفىالقولفصلتقدأننىأزعمأنأستطيعولا

أساهمأنأردتلكنى.كثيرةمجلداتإلىيحتاجالموضوعأنإذ،الصفحات

اليهود!ية.الديانةعنالمعلوماتببعضالعربيةالمكتبةتزويدفىالصفحاتبهذه

مناستقيتهاالتىالمعلوماتبعضأزيدأنالثانيةالطيعةفىحاولتوقد

باليهودية.تتعلقرسانلعلىوالإشرأفالتدرش!ممارستى

وفقتقدأكونأنوأرجو

التوفيقوليوالله

المؤلف
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الأولالباب

ألعقائد

دية.اليموضلهاك:لىواكالغصلى

الكمنوتية.:النانصالغصلى

.واكتبياءالنبوة:النالثالغصلى

سس.واكالكشرالوصايا:الرابيالفحلى
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للافىلا!ل

اليمرثيةلجاجمه

العلماءمعظمرلكنالإنسانلدىالدينيةالعقيدةبواعثفىالعلماءا!تلفت

غريزة!شتبرين،الإنسانأ\(بضعفالبشربنىعندالدينيةالعقيدةيعللون

.بالأربابالاعتقادأصلالغوت

ومخاطرطبيعيةقوةأمامعاجزانفسهووجدخمعيفاالإنسانخلقفقد

عليهتعكروالمخاطرالقوىهذهوأنمهددةحياتهأنووجَد،الكونتملاكثير.

بهوشصتعينإليهيلضقوىسندإلىاللجوهمنلابدفكانالسعيدةالحياةصفو

يطمعبطبيعتهفالإنسان،أمالهلتحقيقويدعوهديناجيهوالأهوالالمخاطرلدرء

ماضدسنذالهيكونأنيمكنأنهغفافبحثالهالئةوالحياةالعيعثىأبهةفى

معينة.فاندةمنهيرجىوعَئاأذىلهيسبب

تار-دراسةفىلناالأساسىالمصدروهو-القدبمللعهدرجعنالىاذا

معظمهاتدلالربعنبهاعبرالتىالمختلفةالكلماتأنوجدنا-الي!ديةالديانة

لدىالدينيةللعقيدةالأساسىالباعثأنعلىتدلالدلالةوهذ..القوةعلى

فىومعيثاسنذالهميكونالقوىإلهفىاليهودففكر.الضعفكاناليهود

الأحداثغوامضفىهستبصرونهويناجونهيدثونهالخطرساعاتوفىالملمات

لدىربفىالاعتقادفكرةإنأى.والجسديةالنفسيةإحتياجاتهمكلوفى

نأنجدلذابهم.أحاطتقوةتجاهوضالتهمبضعفهمشعورهممننبعتاليهود

سبيلعلىوننكرالقديمالعهدفقراتمنعددفىقوةبمعنى"إيلهسمىالرب

:المثال

32اصحاحالتثنيةوسفر92،فقرة31إصحاحالتكوينوسفر : VA

.\ة2ميخاوسفر
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الفقرةتدلكمااقوةعلىأيضاوتلإ3إ"إدجمع"الوهيم"وسمى

عليهإبراهيمحيثبنونعتالت!وين،حيثصفر!دمن!23الاصحاحمنالساسسة

.قوى)"(علىللدلالة"إلوهيم"كلهالقديمالعهدواستخدامقوىرنيسبأنهالسلام

،\:17التكوينسفرفىجمماقوىالكلمةوتعنىشداىأيضئاسصوقد

بسفر،:63الخروجسفر،28:3،03:11،43:41،48:3،94:25

.24:4العدد

السحربقوةيوبنونبينهمعاشواالذينالشعوبمنكفيرهماليهودوكان

لهاالتىالمعجزاتكانتفقدلذا،السحربقوةالإنسانيلحقوالضررالنفعوأن.

للسحراليهوديةرفضرغموقدرتهالإلهقوةلإثباتطبيعئامدخلاسحرىطابع

الخروجسفرمن22الإصحاح18الفقرةمننفهمكماللسحرةالعداءومناصبه

هوسىعصىسحريةطبيعةلهاالتىالمعجزاتومن".تعيشساحرةتدعلا"

:2(.4الخروج)سفرتسعىحيةفتصيريلقيهاالتى

)سفرنعبانافصارتفرعونأمامطرحهاالتىهرونعصىوكذلك

مظهرلهاعمليةثعبانإلىتتحولالتىالعصىطرحفعملية:9(7الخروج

قدراتهملإثباتبهايقومون،السحرةلدىمعروفةشانعةوكانت،سحرى

..العالمهذافىقوإىعلىوسيطرتهم

:0125الخروجسفرفىذكرماسحرىطابعلهاالتىالمعجزاتومن

مرماءعلىعثروابل،للشربعذبًاماءيجدوالممصرمناليهودخروجفبعد

بهايلقرأنوأمرهشجرةالإلهوأراه،بالإلهموسىواستغاثللشربصالحغير

للشاربين.سانغعذبماءإلىالمرالماءفيتحولالماءفي

تقصالثانىالملوكسفرمنالرابعالاصحاحمن44-42منوالفقرات

فكلوارغيفاعشرينرجلمائةأماموضعأنهوهىسحرىطابعلهاقصة
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قدرةلإثباتذكرتسحرىطابعلهاالتىالأحداثوهذه"منهموفاضوشبعوا

السحرأسلوبنفساتبعتالأولىمراحلهافىاليهوديةأنبالرغم.الرب

العملاعتبارفىتختلفاليهوديةكانتلكنالأخرىالشعوبغندوالسحرة

الحدث!راءالعبدلافالربالبشرىالمنفذإرادةوليستإلهيةإرادةالسحرى

معجزةوجوهرهحقيقتهفىأنهغير،السحرىالطابعلهكانوان،الذىالمعجز

.للتحدى

الربكلولأوالربقاله!اعبارةنقرأالأحداثهذهمنحدثكلولى

بإننالتنفيذبدورقامولكئهالتدبيردورالبشرىللعنصرليسأن+لباتوذ!

وتنفيذتدبيرمنعملالأخرىالشعوبعندالسحرىالعملأنحينفى.الرب

وليسالرببإرادةينفذاليهوديةفىالبشريةالمعجزاتتنفيذأنأى.الساحر

.هو)"(بإرادته

الكونقوىفىالإلهتاريخهامنمتقدمةمرحلةفىاليهوديةوتصورت

يفكرولم،ضررَاأونفغاإن،الإنسانحياةعلىتؤثرالتىءوالأحياالطبيعية

لاكانفقد.ككلهكونالمدبرالفعالكالعقلالإلهفىأمرهأولفىاليهودى

تاميزاحياتهفىتؤثرالتىالكونيةالقوىعلىمسيطرةغوةفيهيفكروإنمايعينه

القديمالعهدأننجدلذا،أحياءأمطبيعيةالقوىهذهأكانتسواءمباشرا

قدسيةلهامنابعأوأشجار)5(أوبجبالتتصلالتىالطقوسبعضإلىيشير

بها.المحيطةالوثنيةالدياتا-نطاقفىاليهوديةكانتالتفكيرهذاوفى.معينة

بعضبمعتقداتذلكفىمفلحرينالأسلافعبادةاليهودعرفوقد

القرابينالقبورهذهإلىوقدمواالأجدادقبورفقدسوابينهاعاشواالتىالشعوب

والرابعة.الثالثةالفقر-65الإصحافرأشعيا-يشيركمامعينةمناسباتفر

)ترافيم،صفيرةبتماثيلالاحتفاظاليهوديةفىالأسلافعبادةمظاهرومن

البركأ،منكنوعللاسلافتمانيلكانتأنهاالعلماءمنكثيرويعتقد()6(هـ670ول

11

http://www.al-maktabeh.com



من31والفقرة31الاصحاحمن91الفقرةتشيركماللإلهرمزأالترافيموكانت

11أبيهاأصنامراحيلفسرقت"91فالفقرةالتكوينسفرفىالإصحاحنفس

-)الأصنامالترافيمباالهتىوالمقصودآلهتى"سرقتولماذا3111والفقرة

.(الصغيرةالتمافيل

تقاممزاراتواعتبارهاالمقابرتقديسالأسلافعبادةمظاهرومن

ربانيةمكانةإلىتعلوالموتىبعضأرواحأنوالاعتقادمعينةطقوسبجوارها

من24إصحاح5الفقرةمنلنايتضحكماالألوهيةدرجةمنتقتربدرجةوإلى

اليهوديةالديانةتاريخمراحلمنمرحلةفىاليهوداعتقدوقد.التكوينسفر

أفرادمنكفردإليهفنظروا،قبلىإنتماءالإلهانتماءبينهاعاشواالتىكالأمم

مننوعهذاوكان17االأببمثابةلهمفهوالدمبصلةإليهاينتمونالتىالقبيلة

الطوطمية.

القبائلبعضأنعلىتدلالقبائلبعضاْسماهإنالباحثينبعضقالوقد

الوحش()بقرلئةمثلللإلهرمرالهاويكونتقدسهطوطماتتخذكانتالعبرية

.()8وكلبأ)نعجةحيللدا

الحيواناتخذتلأنهاالقبائلهذهعلىالحيوناتهذهاسماءوأطلقت

تقدسه.طوطما

إلهعبريةقبيلةلكلكانإنهالباحثينبعضاستنتجفقدهذاوعلى

)9(.محلى

قادرواحدإلهأنهوعرقهسيناءفىيهوهلهوظهرالسلا!عليهموسروجاء

معروفايكنلمالإلهإنإلى)الكهنوتى(القديمرالعهدمصادمنمصدرويشير

علىالقادرالإلهبأنىويعقوبوإسحقلإبراهيمظهرت!موسىقبليهوهباسم

يشيربينما3(ة6)الخروج"عندهمأعرففلميهوهباسمىوأماشىءكل

v%
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عهودمنموسىقبلالعبريينلدىمعروفاكانيهوهأن)اليهوى(آخرمصدر

باسميدعىأنابتدئحيننذأنرشاسمهفدعاابنولدأيضئا"ولشيثسحيقة

.26(:4)مكومنمهوه

.(A:12)تكوين،يهوهباسمودعاليهوهمذبخاهناك)إبراهيم(فبنى"

.7(15)تكوينإلخ...أورمنأخرجكالذىيهوه"أنا

هناك()إبراهيمفبنى255الفقرة26الإمحاحالسفرنفسفىوأيضًا

."يهوهباسمودعامنبخا

Nالإصحاحوفى 1 : 2 Aأبيكإبراهيمإلهيهوهأنا5:ليعقوبالربيقول

.إسحد"باله

عرفوقد.موسىمنهاتزوجالتىالقبيلةلإلهإسئاكانيهوهأنهـمبلو

المديانيين.قبيلةإلهاسميهوهأنأى،زوجتهوالدعندإقامتهأثناءالإسمهذا

للإلهكإسماليهوديةتعرفهلميهوهأنيقولالذىالرأىيدعممماوربما

تقتونكثيرةأسماءنجدوإنماموسىقبلبيهوهتقترنعبريةأسماءنجدلاأننا

.1()ْموسىعهدبعدالاسمهذامنبجزء

بآنمصرفىالموجوديناليهورإقناعكيفيةفىصعبةموسىمهمةوكانت

هوأنهيقنعهمأنلابدفكان-عنهيسمعوالمالذىالإسمهذا،يهوهإلههم

الظالمين.ظلممنيلاقونهممالهمالمنقذ

هذاالاَناليهودلايلفظايهوهصيغةعلىالاسمالقديمالعهدفىدردوقد

لأسماءمرك!اووردوياه(الجمعبصيغةسيدى=أدوناىئلفظبل،الإسم

.يورام،يوحانن"يوايل،حيوا،يهوياقيميهوحانن،يهوشوعمثلأشخاص

للدلالةربما،العبريةاللغةفى)1!(الكينونةمصدرمنمشتقيهوهوالاسم

عربى،الاسمأنكمرجليوسالعلماءبعضرويقول،أبدىأزلىاطهأنعلى
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هربى.الاسبمانكمرطبوصالطماهبعنىومول.ابدىأزلىامهانطي

ابز،!ىسينا.بزسةشبه!ىهرفماأوليه!انالراى.هذايلمموهما

سينا.هببل.المنبتل!همتاخمةامكانوفىالعربىالبزسةلشمالالمتاخم

وينمب.العربيةابزيرةمنقريبظسطينحنوب!ىكلهاوقالشوحوريب

المسقطهويهؤأنأىسقطبمعنىهوىالفعلمنضتقالاسمانالبععى

يهو.عنهر!تالتىبالصفاتالاشتقاقهذامضىوربطونوالصواعقللمطر

الطبيعية.والقوىوالبروقالعواصف؟له

نأتويدربماالغروجسفرمنعشرالرابعالإصحاحمنالثالثةوالفقرة

:افقرةتقولإذالكينوفةعلىيدلالاسم

.هكونالذىأكدنلموسىالربوقال+

الرعدوسط!ظهر،الطببعيةالقوىإلهانهعلىيهيالقليمالعهدوصور

ظ!رهعندالسما.وتمطرالأرضلهوقرتصالحبالوررل،والسنحب)3؟(والبرق

4،5(.:ه)قضاة

،1:3الأولصمونيل)وحيوشحربإلهاقديمالعهديصورهكماويهوه

.(33:5ارميا.

بالهنليقلاالتىوالوحشيةاقسوةمنصوزاالقديمالعهدنسيوقد

ونساطواطفالاشيوخااهلهاديقتلالمدنتحرقبلقيرضىفيهوه،كيهؤ

لفعحيث2،3و3لأالاصحاحالعلدسفرفىذكركمالهقرباناليكونوا

51الأولصمونيلوفىليهو.9كربانا+\(فحرمؤالإسرافيليينيدفىالكنعانيين

ال!تب:!قولالئالثةايتقرة

كلاقتلبلعنهمتعفولامالهكلوحرمواعمأيقوأضربالنبهالان

والحمير.والبمالوا!موالبقرلرضيعطفلوكلوأمرأةربل
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V-%:13التثنيةسفروفى o%فىحىكلبقتلالإسرانيليينيهوهيأمر

الأبدإلىتلالتكونالمدينةوحرقالمدينةساحةوسطفىالامتعةوجمعالمالينة

عاشواالتىالشعوببداياناتاليهودتالرمدىعلىالنصوصهذهتدلوربما

منيتضحكماالموابيينعندمثلاالمفتوحةالمدن+تحريم"فكرةونجدبينها

الموآبىميشع)،!(بنقشالمعروفالنقشمنعشروالسابععشرالسالس!السطر

المدنتحريموربما.لعشمَركموشوأحرمهمألافسبعةقتلأنهميشعفيقول

لطهة.تقدمكانتالبشريةالقرابينصورمنصورةكانت

وأظالمينينصرهممتعصبإلهالأخرىالشعوبآلهةمنكغيرههـمهو.

الخروجسفرففىالغير،مالوسرقةالغيرخداعلليهودويحلمظلومين

YYالفقرةالثالثالاصحاح ، YNالمصرياتجاراتهنبسلباليهودياتيهرهيأمر

تطلببلفارغينتمضونلاأنكمتمضونحينمافيكون"مصرمنالخروجليلة

وتلبسوثياباذبوأمتعةفضةأمتعةبيتهانزيلةومنجارتهامنامراةكل

ولوحتىقطأعدائهمإلىشعبهليسلميكنولم"المصريينفتسلبونوبناتكمبنيكم

فىفإنهيهوهحقفىالشعبهناأخ!إذاإلااللهم،المخطىءهوشعبهكان

.العدوإلىيسلمةالحالههده

الشعبويعاقبالآباءيرتكبهاالتىالجرائمعلىالأبناهيعاقبيهوهوكان

عمد.غيرمنترتكبالتىالأخطاءعلىيعاقيكما،الملكيرتكبهماعلى

إلهفهووأحاسيسهوحركاتهالإنسانأعماليهوهإلىالقديمالعهدوبنسب

خلق.أنهالربفحزن"6:6التكولنسفرفىكماويحزنويندمويثوريغضب

لا.قلبهفىوتأسفالأرضفىالإنسان

النصففى-،المعرفةمحدردالإلهأن3:8،9التكوينسفرمنونفهم

الربفينادىالجنةشجروسطفىالربمنوامرأتهآدميختبىءإليهالمشار

هو!أينيعلملاأنهدليلأنت،أين"قائلا

15

http://www.al-maktabeh.com



منمرحلةفىللرباليهردتصورأننجدالقديمالعهدصفحاتقلبناوإذا

عاشواالتىالأخرىالأممتصورعنكثيرايضتلفلااليهوديةتارلخمراحل

المعتقداتشوائبمناليهودىالفكرلتتقيةالأنبياهجهودرغملالهتهمبينها

فمثلا.بينهماليهودعاشالتىالشعوبأديانمناليهوديةدخلتالتىالوثنية

هستمتعيتغذىالالهأنإلىإشارة28:01والعدد8:21التكوينسفرفى

.الأخرىالشعوبآلهةمنكغيرهالمشوىاللحمبرائحة

المسمىالقديمالعهدمصدرفىتسمووبدأتالإلهصورةوتطورت

)إلوه(جمعالاسموهذاإلوهيم""باسمالإلهإلىيشيرالذىالإلوهيمىبالمصدر

كانمابعمليقومإسرائيلإلهأنعلىللدلالةأوالتعظيمعلىدلالةربما،

أعمالهفىيراعىرحيمفالوهيم.بهتقومآلهتهمأنالأخرىالشعوبيعتقده

كنفيقولبالكلمةوالأرضالسمواتيخلققادرإلهوهو،الاْخلاقيةالقوانين

الأول.الإصحاحالتكوينسفرفىكمافيكون

فكردمعبودتكنولم.التوحيدبعقيدةاليهوديةنبىموسىنادىوقد

يدعلىمصرفىالعقيدةهذهظهرتفقدالمنطقةعلىبجديدةواحدمعبودعبادة

نأافترضنادىاذا،واحدالإلهأنموسىحِقىعقيدةكانتوربما،إخناتون

سمعواممنكانواموسىمعخرجواالذينوأن!بدإخناتونبعدجاءموسى

وبرستد)116فرويدسيجموندأمثالالعلماء)15(بعضيرىوكما.العقيدةبهذه

بهنادىالذىللتوحيدمكملةحلقةإلاهىمااليهوديةالتوحيدعقيدةفإن

سيناءجبلعلىلموسىطهرالذىالإلهصورةبينتشابهوهثاك.أخناتون

إلهبأنموسىنادىوكما.المظهرلهالنوركانكليهماففىاخناتونإلهوصورة

كلاهماوجاء)18(الحقإلهإلههبأنإخناتوننادىضد)17(الحقهوإسرانيلبنى

المصريةفىوالسبايتالعبريةفىفالتوراة(الشريعة-)التعليميسمىبكتاب

.)91(التعليمتعنىالقديمة

16
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اليهودكفزفقدطويلاموسىبهانادىالتىْالتوحيدعقيدةتستمرولم

العهدنصوصتقركماالحياةقيدعلىلازالوهوموسىبهنادىالذىبالإله

فرأب!موسىأنالشعبرأىولمالاا-r''.6الخروجسفرففىالقديم

تسيرآلهةلهااصعقملهومالواهرونعلىالشعباجتمعالجبلمنالنزول

.ا.إل!..أمامنا

الههسيناءفرعرموهالدسالإلهمعاليهودعحدكنعاندخلواأنوبعد

3الإصحاحالأولالملوكسفرفىوردنص!منذلكويتضح،الكنعانيين 1 1 A

قالكنعانلآلهةلعبادنهمإسرائيلببنىضاقإيلياآنالنصلنايذكرحيث

البعلكانوإنفاتبعوهالربهويهوهكانإنالفرقتينبينتعرجونمتى!حتى

كانتاليهوديةآنالأخرىالنصوصربعض!و!نالنصهذامنونفهم"فاتبعوه

بيزالمقابلةعلماءيسميهدورإلىالوحدانيةدورمنالإلهيةالعقيدةفىخرجتقد

التعد!دورإلىوربماHenotheismوالترجيحالتمييزدورالأديان

Polytheismالآنبياشجهودرغموذلكاَلهةعدةفىالاعتقاديسودفيهالذى

التوحيد.إطارفىاليهوديةلصيانة

ثانيةمرةالتوحيدطالعتآخذاليهوديةوبدأتالأنبياءجهودأثمرتوقد

بنىإلهأنعلمالذىعاموسأمثالقح!.وانتاسعالثامنالقرنأنبياءيدعلى

الربلسانعلىهذاعنويعبر-عالمىإلهولكنهبهمخاصًاإلفَاليسإسرائيل

.الربيقولإسرائيلبنىياالكوشيينكبنىالستم)9:7الإصحاحسفرهفى

قير(.منوالآراميينكفتورمنوالفلسطينيينمصرأرضمنإسرائيلأصعدألم

79
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اللان!الفصل

تيلأالك!فو

العباداتفىكانلماتقليذابلالي!ديةاختراعمنتكنلمالكهنوتيةفكرة

التىبالشعوبمتأتلرينتاريخهممنمتقدهةمرحلةفى،اليهوداعممَدفقدالوثنية

لهممعينونأشخاصإلايعرفهاأنيستطيعلارغباتللإلهأن،بينهاعاشوا

الشعبعامةلايستطيععلاماتعنعبارةكانتالتىالإلهيةاللغةفهمفىالقدرة

بواسطةالأمراضمنالناسمعالجةفىغالبايعملونهولاءوكان.فهمها

الاتصالهؤلاءاستطاعةفىأنالناسواعتقد)1(الإلهعندحظوةولهمالسحر

18:القضاه)سفرالفعلردمنهويتلقونالأفرادومشاعرأحاسيسيبلفونهبالإله

تعقدتأنبعدزادتأهميتهلكن،كبيرةأهميةاليهوديةفىللكاهنتكنولم(ه

منطبقةوظهرتمختلفةوطقوسوقوانينشرانعلهاوأصبحاليهوديةالديانة

الكاهنوكان.العامةيجهلهاالتىالطقوسهذهممارسةكيفيةفىالمتخصصين

برجاحةالأسرةأفرادبقيةعنيمتازكانالذى)2(الأسرةربهوالأمرأولفى

رئيسإلىالكاهنوظيفةألتالمنطقةفىالأسربتعددولكن،وبالخبرةالعقل

القييلة،

الدولةوتكوينالمدنيةالحياةإل!البدويةالحياةمناليهودانتقالوبعد

ولكنه15(-612الثانىصموئيل)الأعظم)3(الكاهنهوالدولةرئيسأصبح

مندوبينعينفقدلذا،الحكمفىلانشغالهالمهمةبهذهيقومأنيستطيعلاكان

المختلفة.المناطقفىالمهمةهذهلممارسةعنه

ذكرناكماوخاصةالوظيفةهذدلأداءأفرادتخصيصفكرةبذلكوبدأت

الزمن.بمروروتعقدتوتشعبتزادتالدينيةالطقوسأن

عددهموزاد()الملكالدولةرنيسباسموظيفتهميمارسونالكهانوكان

يتوارثونطبقةفىأنفسهمينظموااًنالأمروتطل!لةالدهمعتنقربزبادة
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الكهانطبقةأنالباحثونويعتقد،الكهانةأصولالإبنالأبيعلم،الوظيفة

إلىالقديمالعهدنصوصأيضاوتشيرلاوى)1(قبيلةهيواحدةقبيلةمنكانوا

.)5(اليهوديةكهنةهمكانوااللاويينأن

كانتوقد.الي!ديةالديانةبشعانربالقيامالقبيلةهذهأفراداختصتوقد

السحريةبالأعهالاشتهرتأنهاحيثالوظيفةهذهيأداءمؤهلةالقبيلةهذه

منالكافةمعظمولأنروحيةبقوىوالاتصالالسحرطريقعنالأمراضوبشالاء

كلمتينتكونانتكادالعبريةفىهلاوى"وكلمة""كوهينكلمةفإنا!ويين

.(17:9التثنيةسفرفىمثلا)القديمالعهدنصوصفىمترادفتين

تتعدىكانتبلالدينيةالشعائرإقامةعلىتقتصرالكاهنمهمةتكنولم

الدينأمورفىبالإفتاءويقومالتوراةيعلمالكاهنكانفقد،تعليميةمهمةإلى

فىالعبادات!اقامةالقرابينوتقديمالقديمالعهدنصوصوكتابة1(01:0)لاويين

كفةألرادهامعظمأصبحتالتىلاوىقبيلةأنالعلماءبعضويقول،المعبد

وبقيت،الحيةتقديساليهوديةفىوأدخلواالحيةتقدسكانتاليهوديةلديانة

النحاسيةالحيةتمثالوأزالأحازبنحزقياجاءأنإلىاليهوديةفىطويلةفترة

الثانىالملوك)سفرموسىعملمنإنهازاعمينإسرانيلبنويقدسمهاكانالتى

نأاليهوديةالديانةفىالحيةعبادةأدخلواا!ويينأنعلىيدلومما:4(18

الإصحاحالأولالملوكسفرفىجاءكماللحيةالقرابينيقدمونكانوااليهود

الزاحفةحجرغدومعلوفاتوبقرأغنماأدونيافذبح"التاسعةالفقرةالأول

."الحيةبمعنىهناالزاحفة

عننقلوهاوثنيةعقاندهناليهوديةالديانةفىعماالمسنولونهموالكهنة

الأشدارأنواعوبعضالمرتفعاتبعضكتقليسبينهاعاشواالتىالشعوب

منكثيزاالوثنيينمنالكهنةواقتبسMassebahالشواهدوبعضالبلوطكشجر

وطقوسهم.وأعيادهمواحتفالاتهمشرائعهم

إلىوشرائعهالقديمالعهدنصوصتوجيهفىكبيزادررًاالكهنةولعب

وأغيرهممعأحيانَاتعترضمصالحهموكانت.مصالحهممعتتفقالتىالوجهة
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فقدلذا.بالقدسالمركزىالمعبدفىوكفةالمحليةالمعابدفىككهنةبينهمفيما

الطقسيةالأموربعضفىالأخرىالمعابدوكهنةأورشليمكهنةبينخلافنشأ

1:01"أشعياءالأنبياءوبينبينهمأيضاالخلافودبالقرابينتقديمأماكنوفى

21عاموس،التاليةوالفقرات o،60221,0أرمياء،6:6هوشع "V.

الإصحاحفمثلأالكهنةوحقوقواجباتالقديمالعهدنصوصجددتوقد

الأولالأيامأخبأرسفرويحددالقرابينتقديمكيفيةيشرحا!ويينلسلرالأدل

الوظائفبعضتوزيع،إلخ...1,37-4الفقراتعشرالسادسالإصحاح

A)أرمياءالضياعمنللشريعةالحافظيعتبرالكاهنوكانالكافةبين : 1 Aا

.(2:7ملاخى
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الثائىالفصلهوامش

9-91.1.ek,Hebrew Origins. P01ءول

.13:16القضاة02+:.13،26:25ة22التكودنسنرراجع-2

3-12..er:The Golden Bough, London,,6391 P3عكة.J .G F

4-238..Y,Kaufmann, The Reli!on of Israel, P

.28:ا،32:92الخروجسفر-5
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الفالثالنصل

الاتبياء9الفبر!

المس!فبلفىنفعالنىبالأحداثالحدسمعنىالعبربةا!فةفىالنبوه

دلالةوتطورات.الطقسفىتغيراتمنسيحدثبمايتكهنالجوىكالمتنبىء

فالنبىافود،أوالأمةشنونمنشأنفىالربباررادهالاخبارلتعنىالكلمة

للنامى.ليبلغهابإراشهالربإيهيوحىالذىالشخصهوالدلالةهذ.حسب

المستقبلأصداثيرىكانلأنه)رانى(اسمالنبىعلىيطلقوناليهودوكان

)حوز.(اسمالنبىعلىأيضئااطلقوقد،9:18(الأول)صمونيلبهاهـلنبىء

ثمه!نىملوكالثانى)صموفيل)رنى(لكلمةمراللةكلمةوهى

العهدصريةفىمنهاالمجردالفعليردلممادةمنالكلمةوهذ..نبىاسماطلق

النصوسفىوروممابدليلساميةوالكلمة،منهاالمزيدالفعلوبىدبلالقديم

تصث.،نادىبمعنىالاخرمعتلكفعل"فبو+كلمةوردتفقدا!الية

مخصصوابابلفىالكهنةمنطبمةعلىمطلىلاهص!داولالاسموكان

-)الرب(!ناأومن(الرب)باسممتحدثنبىومعنى.المراثى)1(إنشادفى

)مبالغة(فاعل)8(بمعنىفعيلوزنعلىوالنبىالاخبارعلىالعبريةفىالمادةوتدل

،لعباد.الربكلماتتوصيلاليهوديةفىالنبىومهمةالربرجلأيصئاوسمى

الي!د-لأعمالنتيجةستقعالتىالكوارثمن!يحنريننرالنبىكانماوكئيزا

المستقيمالطرسإلىوهدايتهمالربشرائعالناستعليمأيضئامهماتهمنوكانت

نشاطيقتصرولم،جيلهضميرالنبىكاقوقد.الطررشهذاعنحالوكلما

مصلضاأفبىكانخدالدفيويةبالأمورأيضئااهتمبلالدينيةالأمورعلىالنبى

يقولكماهالرب.المبادىءأساصالعدلإجممرانيلبنىأنبيا.واعتبر..اجتماهئا

التىالتوحيدوعقيدةالعدلبينوربطوا(5:16أشعيا.)بالعدليتعالىاشعياء
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الحقالواحدبالإلهبالايمانإلايتعققلافالعدل.إرسانهاسبيلفىجاهدوا

العدلمعهايتحققلاونزوةهوىإلهلكلقيكونالآلهةتعددتلإذا.العادل

وجهاتأماميتحددولا.والرذيلةالفضيلةفىخاصةنظروجهةإلهلكلويكون

الواحدبالالهالايمانفىأما.والشروالخيروالصوابالخطالمتعددةالالهةنظر

هيهما.ظفلاوالصوابالخط!مصبحواحدةتكونالالهىالعدلطبيعةفإن

منوالإنسانالرببينمنسقةمنظمةعاتةضمناتقتضىالإلهىالعدلوطبيعة

مصدرلأنواحدةأسسعلىأخرىجهةمنالانسانوأخيهالانسانويينجهة

بوحدةالطبيعةهذهوتوحى.متكاملةالعدلهذامثلطبيعةوتكونواحد.العدل

إنتهاكأىأنالأنبياءنادىفقدلذاالقيمفىفيهلاخلافالذىالانسانىالمجتمع

العدللتطبيقالأنبياءجاهدوقدالإلهى.للعدلافتهاكالإنسانىالمجتمعلو!دة

هذاإلىأشعياءويشير،الظلمهذامصدركانأياالظلمودفعالناسبينالإلهى

الأرملة"عنحاموا،اليتيمأنصروا،المظلومإنصفوا،الحقأطلبوا5واعظا

يدمنالمظلوموأنقذواعدلأالصباحفىاقضواأرمياء"ويقول(NY:1)أشعياء

الظلمهذالأنالاجتماعىالظلمبرفعالأنبياءواهتم.12(:21)أرمياء"الظالم

الواحد.الإلهىالعدلمعيتنافى

مرموفاودينىواجتماعىسياسىمركزاليهودىالمجتمعفىللنبىوكان

مصرمنخروجهمعندقادهمالذىهوفموسى!الملكيةاليهوديعرفأنقبل

باسموالمشرعالقاندهوالنبىوكان.بينهمفكريةوحدةوكونصفوفهمووحد

ملكلهمبكونأنعلىاليهودأصرأنإلىهذاعلىالحالواستمرالإله

يدعلىالقصورإلىالمعابدمنالسياسيةالسلطةوتحولت4الأخرىكالشعوب

النبىوأصبحالعلمانىالحكموبدأالثيوقراطىالحكمانتهىوبذلكصمونيل

مجالفىنشطواالأنبياءولكن.الأموروتسييرالتنفيذسلطةلهليسمستشازا

يضللونكاذبونأنبياءوظهر.والمتنبنينالأنبياءعددوزادالفردحياةهوآخر

.)3(حرفةالنبوةويتخذونالتنبؤمنويتكسبونالناس
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فهوالناسإلىالربوإرادةأوامرإبلاغهىالأساسيةالنبىمهمةوكانت

إلىالناسرغباتوتوصيل9(:1أرمياء،\:7خروج)الربباسميتحدث

الناسيؤمونالأنبياءكانفقدالمهمةهذهعلىوعلاوة"أحلهممنوالصلاةالرب

اثلاتنفماتعلىوالحمدالشكرترانيموينشدونالدينيةالشعائرإقامةفى

6(.:5الثانىصموئيل،:153)خروجوالرقصالمختللةالموسيقية

إلىمكانمنقتحركجماعاتيكوندنكانواأنهمالقديمالعهدلناويذكر

مننازلينالأنبياءمنبزمرة)شاؤول(يل!مَى؟:4الأولصموئيلسفرلفى،آخر

العهدأننرىوهكذا،يتنبرنوهموعودوناىودتربابوامامهمالمرهقعة

علىقاصرةالنبوةتكنولم.عصرنافىكالدراويشالأنبياءيصوركانالقديم

فىذكرهاحاءالتىهارلنأختمريممنهننبياتاليهوديةعرفتبلالرجال

ووراصابيدهاا&فتدقالنسوةمنجماعةرأسعلىوهى15:02الخروجسفر

إسرائيلبنىبنجاةفرخاالدفوفصوتعلىوترقصنبدفوفتضربنالنساء

.وحنودهفرعونمن

أيامفىإليهينمبونالناسوكان،المقدسةالأماكنفىالنبىمركزوكان

القدرخبأمامنهماوليستفسرواللصلاة4:13(،نان)ملوكالشهروغرةالسبت

.18:17(وتكوهن3:75)عاموسللانبياءوالأسرارالمستقبليكشففالربلهم

حتىبأمانةالرببإرادةالناسإبلاغهىللنبىالأساسيةالمهمةأنقلنا

فإنلذا.بتبليغهمسيقومالذينالناسإرادةأوالشخصيةإرادتهضدكانتولو

إ!المتهيىءللنبوةولايصلحنادرةأدبيةشجاعةوتتطلبشاقةكانتالنبوةمهمة

لها.

الجزءالحانرين،،"دلالةكتابهفىميمونبنموسىيقولكماوالنبوة

القوةعلىثمافاطقةالقوةعلىالفعالالعقلبواسطةاللهمن"فيض،الثانى

هىالحالةوتلكفيهيكونأنلإنسانيكمنالذىالكعالغاية-ذلكبعدالمتخيلة
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بالكماليدمركأمرهوولاإنسانكلفىيتيسرلاوهذا،المتخيلةالقوةكمالغاية

الفيضمنناتجةمتخيلةقؤمنلابدولكنالأخلاقوتحسينالنظريةالعلومفى

."الإلهى

حواسهفتتعطلعاديةغيرحالةتعتريهالنبىعلىالوحىنزولوعند

.)'(ecstacy"شطححالةفىويكونإرالله.تشلسيطرةا!حعليهوتسيطر

ذإ.كلماتهليستبهينطقومامشلولفتفكيره.يلقنمايقولالحالةهذهوفى

الربكلماتيسمعفهو01:6(أول)صموئيلبهحالالإلهىالوحىوسيطأن

النبىوكان91:24(أولصمونيل)الربر!حوعليه(الرب)لسانفهوويرددها

.ومتعبًا)5(مرهفاالحالةهذهمنيخرج

الربقالهكذا:بالعبارةحديثهيبدأوكانوسمعرأىبماالناسيبلغثم

عندالنبىيستخدمهاالتىالأفعالوكانت.الربكلمةهذهأوالربأرانىهكذاأو

القكيدفىإمعانَاالمستقبلتعنىكانتأنهاولوالماضىالزمنفىالوحيإبلاغ

يرىفهومعينبزمنمحدودكالإنسانليسفالرب،حدثكأنهيقينسيحدثفما

والمستقبل.والحاضرالماضىفىوهو.سيحدثوماحادثهووماحدثهوما

والجمل.والأدبيةالفنيةالناحيةمناللغةمراتبأعلىتمكلالوحىوكلمات

!يهاالجدلومجال،ناهيةآمرهقاطعةجازمةوهىطويلةليستعادةالمستغدمة

ضيق.

ىأوفىوقتأىفىويكون،للوثحىمكانولامعينوقتهناكيكنولم

ثاحالةفىوهوالنبىحضرةفىيكونمنأنالقديمالعهلىويذكر،زمان

)صموئيلويتنثشطححالةتنتابه-الحالةلهذه!طرىاستعدادلهمالذينمن

02:23(.:1،91.ا:.الأول

عليهالروحسيطرةأثناءواعيةغيرتصرفاتالنبىمنيصدروكان

11-.91:،01.1:الأ!!:)صموئيل Y)فقدانجىامنيصصدركانماوبسبب
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فانيملوك،92:26أرمياءفىكمانبىلكلمةكمرالفمجنونلفظاستخدم

عندمعرولةكانتالغريبةوالتصرلاتالشطحأنونعرف9:275ةهوشع1،.9:

Wenقصةفىمثلا،الأخرىالشعوبأنبياء Amon6(.المصرية(

بينالكنعانيينألهةعبادةانتشرتإسرانيلبنىتاريخفتراتمنفترةفى

الأنبياءعلىوكان.الملكيةبعدوخصوصئا،إلههممنهمكثيروتركإسر)نيلبنى

فىجاهدواالذينالأنبيا.أوانلمن!كانالوثنىالتيارهذاضدبحزميقفوااْن

الذى،واليا،واليسعإلياالنبى)بعاليم(الكنعانيينلالهةاليهودعبادةمقاومة

رجلاَوكانحئازالماإنهإسرائيلبنىمنكثيريؤمنفلكلوريابطلاأصبح

الذىأحابالملكعهدفىوعاشالمدنفىتسودالتىالمدنيةقيمةفىيشكريفئا

فىجاءكماوأنبتوكهنتهبعلضدإلياوكافح.بعلعبادةعهدهفىانتشرت

82الأولالملوكسفر :1 N...بنىإلهوأنيضرولاينفعلابعلإلهأنإلخ

إليابعداليسعوجاء.وقتلهمبعلكهنةضدالناسوأثار،الحقهوإسرانيل

.أحابالملكأسرةوضدبعلضدكفاحةفيواستمر

عاموساليهوديةالديانةتار-فىمرموقةم!نةلهمالذينالأنبياءومن

تعاليمهتعظيمعنيثنيهولابربهيؤمنمتضد!ارجلأكانإنهعنهعرففقد

الحضارةقيمةفىارتابريلئارجلأإلياهعكلكانوقد.أمرأىعنهوالدفاع

يعضىيوجدعصر.فىكانلأنهنبىلقبعاموصرفضوقد.المدنفىالسائدة

اعتادوقد.الشخصيةمصالحهممعيتفقبمابالأجرتتنبأكانتالتىالمجامع

عفموقد3.ق075سنة،076حوالىعاموسنبوةمدةبحددواأنالمؤرخون

خرجوه!اعالمىإلههولىانمافقطإسرائيلبنىإلهليسالالهأنعاموس

عنالربعنديمتازونلاإسرانيلفبنو،العالميةإلىالقبيلةمنالإلهبفكرة

ياالكوشيين()7(كبنىلى)الستمالربلسانعلىذلكفىعاموسديقول،غيرهم

كفتورمنوالفلسطينيينمصرأرضمنإسرانيلأصعدألمإسرانيلبنى
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شعببينيفرقلاالشعوبكلإلهالإلهأنأى9:7()عاموسقيرمنوالاراميين

مناطقمنأخرىشعوياأخرجفقدمصرمنإسرانيلبنىأخرجفكماوآخر

يضصلابمايحصهمإلههمالإلهبأنالتشدق!لم،!يهاالبقا.يرغبونلاكانوا

غيرهم!

.للشعوبمعاملتهفىعادلالربأنبفكرةنادىعاموسأنمندبالرغم

وضرب.آثاممنارتكبوامهماإسرانيلبنىمحبالربأنويعلنهوشعيجيئ

احتفظفقطأخلاقهاسوءورغم،عاهرةإمرأةتروجإنهالمثلوهذا.غريئامثلاً

فإسرانيل.لىاسرانيلالرببينللعلاقةيرمزأنهذابزواجهوأرادكزوجةبها

لها.أتيحتالشريفةالحياةأنرغمتتوبلاالتىالعاهرةالمرأةهى

لأنالأولأشعياءونقولالأولأشعياءأوأشعياهالنبىهذابعدوجاء

وكان.آخرينأنبياءكتبيضمباسمهيسمىالذىالكتابأنوجدواقدالباحئين

منوبالرغمالأمراء.إلىينتمىكانإنهأىالأزرقالدمعروقهفىيجرىأشعياء

إسرانيلبنوإليهوصلماوعلىزمنهفىالاجتماعيةالأوضاععلىثارفقدنسبه

الوثنية.بالعباداتوتكرالعقيدةعندردةخلقىتدهورمن

النىبالإصلاحات3.ق18Vسنةحوالىحزقيالالملكإلىالأنبباءوأوحى

أنولو،الواحدالربعبادةفىصارملمنمبيخضعالشعبوأصبحبهاقام

نكسةحدثتفقدلذا،المذهبهذالمسايرةال!فىالنضوجينضجلمكانالشعب

وتعددتالإلهوحدانيةواهتزتهنشاالملكحكمتحتإسرانيلإلهضدعنيفة

تاميرتحتجديدمنالمقدسةالدعارةوافتشرت.إسرائيلبنوعبدوهاالتىالألهة

أتباعهم.منتابغايعتبرمنشاكانالذينالأشوريينديانة

إنهيارأرمياءوعاصرأرمياءيدعىنبىأشعياءظهدرمنقرنبعدوظهر

يرحللمولكنهوالسبىالمعبدوقخريبأد!شليمعلىالبابلىوالهجومإسرانيل

خالصة.نقيةعبادةإسرائيلإلهعبادةإلىيدكوفلسطينفىوبقىبابلإلى
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العاطفةيعمقأنأرمياءاستطاعفقديلقاهاكاناقىالمعارضةمنويالرغم

ببنىيتصللايهوهأنيقرروكان.إليهيستمعونكانواالذيننفوسفىالدينية

البشر.جميعإلهبلبهمخاصئايعتبرولاإسرانيل

أسلوبفىبيهوهالإيمانإلىيدعوحزقيالظهر،بابلفى"السبىوفى

التثنيةسفرويكونالكهنةيحكمهادينيةبحكومةيحلمحزقيالوكان،خطابى

إسرائيلبنىأنبياءأعلنبابلعلىقمبيزاستولىوعندما،الحكومةلهذه!سشورا

جاءكماالأخرىالأوطانفىبيهوهللتبشيرالحريةوسيمنحليهوهأداةقمبيزأن

،-04،1142)أشعياءالثانىأشعياءلسانعلى Nr:وكان7(-94:1،-8ا

العالمهذاأقولاءفكرةوترجع.الصوفيةمنبنوعينادىالثانىأشعياء

السبىعهدأىالعهد،هذاإلىوالعكسالآخرالعالمفىضعفاءسيصبحون

السبى.حياةمنأفضلحياةإلىالرجوعفىوالأملمنهالخروجإلىالتطلعوكأا

بابلمنيرجعفلمفلسطينإلىبالرجوعلليهودالفرسسماحمنوبالرغم

ولكنءناعمةحياةإلىالوصولفىنجحقدالكئيرلأناليهودمنقليلعددإلا

فىبقواقدالنينبنوفكفاختلطواعديد!ينكانوامصرمنرجعواالنينالي!د

فلسطينحكمفىتتابعتالتىالإمبراطورياتسيطرةتحتد!يلةوكونواظسطين

جاليدةقوةالشعبهذافىينفحأنوحاولزكرياجاء3،ق536سنةوحوالى

الد!ولةفىموظفاعزراوكان،بابلمنرجعالذىلعزراومهدمالحدونجح

وقدقانونمهألكلكانفقد.الفرسملكباسمالقانونيحملجاءلذلكالفارسية

المجموعةمنالوثنياتالنساءلطردنحميابمعاونةالأمربادىءفىعزراهمد

الموراهأعلنذ&لهتماولم.الأفرادب!نالدينىالحماسلممومةالإسرانمليه

متظمشكلفىعزرايدعلىالتوراةوظهرت.مجتمغاالضعبأمام+"الشريعة

أصبحوبذ&السبىأمماهبذلالذىالعقلىطمجهودنتيجةالتنظيمهذاوكان

للعقليةنتاجالوفانقهذهوكانتواللاهوتيةالشرعيةوئامثهاليهودىللشعب

.وطقوسشرانعمنالبابليينلدىكانبماتدمرتالتىالي!دية
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أثيوبيا.علىأيضًاالاسم
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الرابعالفصل

،الأنمس!العشرةماياالو

آلهةلكلايكنالعبوديةبيتمنمصرارضمنأخرجكالذىإلهكالربأنا-1

أمامى.أحرى

فىومافوقمنالسماءفىمماماصورةو.لام!حوتاتمثالألكتصنعلا-2

تعبدهنولالهنتسجدلا،الأرضتحتمنالماءفىوماتحتمنالأرض

منوالرابعالثالثالجيلفىالأبناءفىالآباءذنوبأفتقدإلهكالربأنالأنى

.وصياىوحافظىمحبىمنألوفإلرإحسانَاوأصنع،مبغضى

باطلأ.بإسمهنطقمنيبرىءلاالربلأنباطلأإلهكالربباسمتنطقلا-3

اليوموأما،عملكجميعوتصنعتعملأيامستة.لتقدسهالسبتيومأذكر-4

وعبدكوإبنتكوابنكاْنتماعملاَتصنعلا،إلهكللربسبتففيهالسابع

الربصنعأيامستةفىلأن،أبوابكداخلالذىونزيلكوبهيمتكوأمتك

باركلذلك،السابعاليومفىواستراحفيهاماوكلوالبحروالأرضالسماء

وقدسهالسبتيومالرب

إلهك.الربيعطيكالتىالآرضعلىأيامكتطوللكىوأمكأباكأكرم-0

تقتل.لا-6

.تزنلا-7

.تسرقلا-8

رورشهادةقريبكعلىتشهدلا-9

ثورهولاأمتهولاعبدهولاقريبكامراذتشتهولا،قريبكبيتتشتهلا01-

2(..الحروجاسمرلقريبكمماشيئأولاولاحماره
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اليمرلية:سفيريعةاسممترلمالعشر!الكلم!افى6العينيالرممايا

منلوحينعلىالوصاياهذهنقشتفقدالقديمالعهدفىوردماوحسب

وصاياخمسيشملاياولاللوحوكانالشهادةأوالعهدبلوحىيسميانالحجر

وصاياخس!يشملالثانىواللوحوالوالدينالإلهنحواليهودىبواجبتختص

أوامرالوصايامنوثلاث.البشربنىمنالآخريننحوالفردبواجباتتختص

.نواهوسبع

،سيناًجبلعلىلموسىالربكلماتاليهوديعتقدماحسبوالوصايا

خروج)مكتوبةموسىإلىوصلتأنهاتارةالقديمالعهدفىالنصوصوتوحى

،02-25،02:18-:919)خروجمسموعةوتارة(3215016:،31:18

الشىء:بعضتحتلفانالوصاياهذهمننسختانوتوحد(،:4-ه،4.1:تثنية

ونسخة،17-2الفقراتالعشرينالإصحاحفىالخروجسفرفىنسخة

هاتينعلىوعدوة.21-6الفقراتالخامسالاصحاحفىالتثنيةسفرفى

من34الاصحاعمكلالوصايامضمونتتضمنالفقراتبعضفهناكالنسختين

الآلهةعبادةعننهىالفقراتهذهففى.26-01الفقراتالخروجسفر

السبمت.يومبالراحةوأمرالتماثيللنحتوتحريمالأخرى

إلىترجعأنيمكنلاالحاليةبصورتهاالوصاياهذهأنفيهلاشكومما

نجدكنالمالىالافيهاوعدلواالأجيالتناقلتهاوصاياموسىعلمفقد،موسىعهد

بينالتىالوصاياأنوالواقع.والتثنيةالخروجفىالوصايافسختىبيناختلافا

فسفرالسبتيومالراحةسببتعليلفىذلكويظهرعقليةمنأكثرتمثلأيدينا

فيهاماوكلوالبحروالأرضالسماءصنعالربلأن"الراحةأنيعللالخروج

وقدسه،السبتيومالربباركلذلكالسابعاليومفىواستراحأيامستةفى

2:1-3.التكؤينسفرفىوردلماصدىالتعليلوهذا02:11()خروج
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مثلك.وأمتكصدكيستر-لكىهيقولإذالتعليلفىالتثنتِسفرويختلف

شديدةببدهناكمنإلهكالربتخركمصرأرضفىعبذاكنتأنكوأذكر

.(14،15:)5السبتيومتحفظأنإلهكأوصاكذلكلأجلممدودةوذراع

بعضرأنحينفى،)؟االتثنيةسفرعنمتاْخرالخروجسفرنصأنفيفرهـمقول

.الأقدمهوالخروجسفرنصأنيقولالعلماء

عصرإلىيربمأنيمكنلاكراحةالوصايافىالسبتيوموتحديد

يومتحديدوإنما،معنىأىلهليسالبدويةالحياةفىللراحةيومفوجودموسى

يعرفوالمءسيناصحراهفىفاليهود،مدنيةمجتمعاتفىضرورئايكونللراحة

مرأساشايكنلماليومهذاتحديدأنيؤيدومما.الفردفيهيستريحمعيئايوئا

يرونلاكانواالأنبياءبعضأناليهوديةعلىدخيلةفكرةبلاليهوديةأسس

.(:113ء)اْشعياالسبتتقديسرضرورة

اكثرتعبِبلالأنبياءنظروجهةعنتعبرلاالعشرةالوصاياأنوالواقع

أخلاقيةمبادىءتؤكدوالسادسةالخامسةالوصيةأنولو.الكهنةنظروجهةعن

الديانةعنيتجزألاجزءاالخلقيةالتعاليمتعتبركانتالتى،الأنبياءتعاليمتشبه

دينىالتزامالوصايافىالخلقيةالمبادىءولكن،للمجتمعأفضلحياةبهدف

للمجتمع.وليسللرب

الكهنوتى،المصدرفصوصوأسلوبلغةتشبهالوصاياأسلوبولفة

القانونيةالصياغةماحدإلىتشبهالقانونيةوالصياغةالفنيةوالمصطلحات

كالبابليين.بينها)2(اليهودعاشرالتىالأمملقوانين

الوصيةفتعترفالكمالدرجةإلىتصللاالوصايافىالتوحيدوفكرة

)،أنا-أمامى"أخرىألهةلكيكنلا"أخرىاَلهةبوجودضمناوالثانيةالأولى

.،غيورإلهالهكالرب
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يكرلمحيثموسىههدفىتكتبلمالوصاياأنالفقراتهذهتدلوربما

اخرهـآممبنال!هودعاشأنبعدكانىولكن.لهمنافسلاواحدإلهإلاهناك

لتنظعِلازمةوصايافهىوالسرقةوالزنابالقتلالخاصةالوصاياأما،آلهتهالها

والمصريين)البابليينعندالوصاياهذهمثلونجد.بيئةأىفىمجتمعأى

وغيرهم.

سنةحوالىكانتالقديمالعهدنصوصفىالعشرةللوصاياإشارةوأول

عشر.التاسعالاصحاحا!ويينسفرفى3.ق055

غيرهمدونوحدهمصالحهمفىتكونالتىالوصاياأناليهودواعتبر

الوصاياأنبمعنىاليهودغيرتخصبل،تخصهملابضررتعودالتىفالوصايا

يقعالضرركانإذاتطبقلاولكنغيرهضداليهودىعلىبفاندهَعادتإذاتطبق

:التلموديقولذلكوفىاليهودىعلى

قدلاْنهمالموتيستحقونفإنهمتافهًاكانولوشيئانوحأولادسرق"إذا

.11الغيريضرأنلهفمسموحاليهودىأماالوصيةخالفوا

هذاإلىالبعضويضيفوصية613فافإكالعشرةالوصاياوبجانب

.العشرةالوصاياحروفعددهوالعددوهذا062،أىأخرىوصاياسبعالعدد

جييرول.بنسليمانقصيدةمثلامنهانذكرقصاندفىالوصاياهذهجمعتوقد

ويعتقد235والنواهى248الأوامروعددونواهأوامرعنعبارةوالوصايا

فرثمالاجتماعخيمةفىنزلت"مصووت!الوصاياهذهأناليهودبعض

الهيكل.

العصر.يسايرلابعضهالأنوذلكالوصاياهذهمنكميرااليهودوأهمل

الوصاببعضرعلى11أ+"33شتقنوت!تعديلاتإسرائيلبنرحكماءأدخلوقد

الصالرالسلفسنةبمعنى11ء،5،،6منهجيم!فهناكالوصاياوبجانب
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اليهودعلماءمنوهو،ميمونبزموسىوضعالوسطىالعصوروفى

عقاريم"الأصولهذهلتكونعشر.الثلاثةبالأصوليسمىوما،وفلاسفتهم

اليهودعلماءمنمي!ونبنموسىوكان.لليهوديةوأركائاأسسئا"!6،5

هذهوما.المختلفةكتاباتهفىظهرواضحًاتأثراالإسلامىبالفكرتئثرواالنين

العقيدةعلىالإسلامىالفكراترمدىعلىشاهداإلاعشرالثلاثةالأصول

اليهوديةسذاجة!نالآصولهذهفىالينوديةالعقيدةترقتوقد،اليهودية

كاملفالتوحيد،الأسسرهذهفرنلحظهس!وإلىالقديمالعهدفىالمتمثلة

الذىوهوالكائنفهو.كانتوجهأىعلىمثيللهاليسوحدانيةالربووحدانية

الجديروالاَخرالأولوهو،الجسدأغراخر!نالمنزدالمدبرالكونخالق،سيكون

.بالعبادةوحده

وأنحقالأنبياءكلامأنوضعهاالتىالآسسفرميمونبنموسىويقرر

بأيدىالآنالموجودةالتورادكلأنالثامنالركزويدعىالأنبياءأبوموسى

يدعىالتاسعالركنرفر.السلامعليهسىحهِلسيشاأعطيتالتىهىاليهود

قبلمنسواهااخرىشريعةتكونلنوانهللتغييرقابلةغيرالتوراةهذهباْن

آدم.بنىأعمالبكلعالمإسمهتباركالربأنيقررالعاشرالركنوفى.الخالق

مسيح)"(بمجىءاليهودىفإيمانالمنتظرالمسيحعنعشرالثانىوالركن

بالقيامة.اليهودىإيمانيعلنالأركانآخروفى.ضرورة

الأنبياءأوساطبيننبعتبلاليهوديةفىقديمةفكرةليستالمسيحوفكرة

العدلبإقامةإلهىوعدعنعبارةكانتأنهاإذاالملكيةزمنفىبالقصرالمتصلين

الوعدأناليهودوتوهم،ليهوهخادفايكونداودنسلمنشخصيةيدعلى

الشخصيةهذهآنالشعبوتصور،السيادةفيهالهميكونمملكةعنعبارة

ترفضكانتالجماهيرأننقول.معذبةشخصيةالعدليديهعلىستتحققالتى

هذامثلفكرةأنيرونكانوالأنهمالجناحمهيضرمعذبمسيحفىالاعتقاد
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تصورهم-فى-وهوبهالقيامهليهيعلقكانالذىالطررمعتتعارضالمسيح

لمأنهمإذالدنيوىالعالمهذافىونصرتهمغيرهمعلىإسرانيلبنىتغليب

ضعفتقدالمسيحفكرةأنوشبدوا،العالمهذاغيرمالمفىيعتقدونيكونوا

عودتهمبعدإسرانيلبنىعلىمرالذىالعسيرالقرناثناءفىتتلاشىوكانت

البابلى.السبىمن

والفوضىالاختلاطمننوعهناككانالمسيحقبلالثانىالقرنوفى

إسرانيلبنوبدألذلك.المنطقةفىالعظمىالإمبرطورياتسقوطمنالناجمين

الفراغوملءعداهممنعلىوتغلبهمظهورهمإمكانفىيعتقدونجديدمن

شكلاأخذتولكنهاجديدمنتظهريقودهممسيحفكرةوبدأت.السياسى

ويقررونكلهالكونتشملثورةيصفونإسرانيلبنىعرافوفقامأيضئاجديدا

هناكوانمباشربطريقفيهاسيتدخلالإلهوأنالمحدرثوشكعلىأنها

بهمللوصولإسرالًيلبنىمساعدةعلىوستعملستظهرطبيعيةفوقشخصية

جراءمنشغيرتقدتكونأنبعد.الأرضعلىلتسيطرستامىوأنهاالمجدإلى

بالأدبيسمىالذىالأدبالفكرةهذهويمثل،يصفونهاالتىالسعيدةالثورةتلك

الرمزية.الأحلامطريقعنالفكرةهذهيعرضالذىارف"أدب"الأبوكاليبسى

كتابويعتبرالفترةتلكفىالمسيحفكرةيمثلمنخيردانيالسلرولعل

وكتب.بالمسيحيبشرالذىالأبوكاليبسىالأدبتمثلالتىالكتبأشهر"حانوخ"

ومزاميرعشرالإثنىالعهودوكتاباليوابيلككتابعديدةالأبوكاليبسىالأب

باروخأ.للزيا(مذمورا)18سليمان

منكبيراعددًاأنإذكبيرحدإلىثمارهاالشعبيةالأحلامهذ.أدتوقد

هذامنوجدوقد،المنتظرالمسيحهذاهمأنهمأنفسهمفىاعممَلواالمتصسين

وعند.هذايومناحتىهيسىقبلالأولالقرنمنذكبيرعددالناصمنالنوع

لتحقيقوجاءعنهيتحدثونكانواالذىالمسيحهوأنهالمحئيراعتقدعيسىظهور
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حسبالثائرينجزاءوتلقىالرومانضدثارلذلكالربهملكةوليقيمالنبوطت

ولكنهممسيحيينالاعتقادهذااعتقدواالذينمنكعيروأصبح.الرومانىالقاتون

لسانعلىجاءماهؤلاءعمدةوكانبزمنالمسيحعهدلعدإلايصبحوالم

وأشهر.الأرضفوقمعذبإلهىخادمبظهورالقولمنالثانىأشعياء

هونفسهااليهوديةداخلفىالفكرةهذهحولهمتركزتالدينالأشخاص

ولكنالمسيحهوإنهالمقدسبيتفى16كالاسنةأعلنالذىزفى""شابتاى

.الإسلامإعتناقديالىدعوتهبزيفالاعترافعلىأجبرهالرابعمحمدالسلطان

المسيح.هذاينتظرونفاليهودهذايومناوالى

آخرفىم!مونبنموسيإليهاأشارالتىوالبعثالعيامةفكرةأما

كانتالبعثفكرةأنإذاليهودىالفكرفىقديمةتكنفلمعشرالثلاثةالأصول

بعدللافرادبعثعناليهوديةتشرولمالأمةبعثفىتنحصرالأولىالأزمنةفى

تسمىالتىالحالةتلكهىالآخرالعالمعنيعرفونهكانوامافكلالموت

الأرضتحتمكانوشؤول.فيهامرغوبغيرغامضةحالةوهى(إه"شؤول

فكرةوظهرت.طالخاأوصالحًاالميتأكانءسواالموتىأرواحفيهتستقرمظلم

سفرمن26الاصحاح91الفقرةفىوبالتحديداليابلىالسبىبعدالقيامة

قحيا+:الفقرةوتقولالسبىبعدكتبتإنهاعنهاالنقادقالالفقرةوهذهأشعياء

فىالخلودفكرةوبدأت،)6(الترابسكانيااستيقظوا"الجثثتقوم.أمواتك

فىوشمعدرنسيخلدونالصالحينأنفكرةظهرتفقدالمسيحقبلالأولالقرن

تعرفلماليهوديةفإنوه!ا.أبدياعقاباسيعاقبونالطالحينوأنظوسم

اليهود!يةفىالدنياالحياةكانتفقد.متأخروقتفىإلاوالخلودالقيامةفكوة

والمتاعب.الراحةموطنهوالقديمالعهدفىممعكةهىكماالأولىعصورهافى

ماالتوراةفىهناكفليس.شؤولإلىيذهبثميلقىماالإنسانيلتقىفيها

اليهود!يةأنويبدرارتكبماجزاها!نسانيلقىونارجنةهناكأنإلىيشير
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البابليةالديانةفىتقابلهافشؤولالبابليةبالديانةتالرتالقديمالعهدفىالممئلة

.د!اصا)7(رجاءولامنهارجعةلاالتى"أرشكيجال"

الكلمةأنأىساملمنمفعولاسمشؤول!115صفظأنوالغريب

الحسابفكرةعرفتقداليهوديةأنولابد.والسؤالالحسابمعنىتتضمن

.المو!بعدالحسابفريعتقدولتكانواالذينالمصريينمنالأقلعلىوالعقاب

الحقيقةهذهتناسواأوونسواالبابليينبمعتقدات،بعدفيما،اليهودتأثرولكن

!االدلالةلهذهالكلمةهذهاختيارنفسرفكيفوإلا.الأولىاليهوديةعلهتهاالتى
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7-j.العراق)حضارةالقديمالأدنىوالشرقمصر:إبراهيمميخائيلنجيب

.917ص6191لقاهرةا(القديمة
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الثانيالباب

الخ!يم!.الك!ر:لواكالغصل

.القلمود:الفافكلالغحل
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الآولالفصل

القديمالعئد

أساسيين.كتابينمنوشراثعهاأصولهااليهوديةتستقى

.(3+3!د66+أشبختاف)توراةالكتابيةالتوراةاُوالقديمالعهد:الأول

.(Smoول!3ثل!inبهشبعل)تورادالشفويةالتوراهأوالتلمود:الثانى

)توراةاختصارش.ختووعسريماْربعةأوبالتنضالقديمالعهدويعرف

أجزاءمنجزعايمثلاسموكل،والمكتوباتوالآنبياءالتوراةأىوكتوفيم(ونبيمْيم

والأنبياءالتوراة:أجزاءثلاثةمنيتكونالقديمالعهدأنبمعنىالقديمالعهد

وعسريمأربعةأما،سفرًا9rالثلاثةءالآجزاأسفارومجموع.والمكتوبات

منوالمسيحييناليهودطوائفبعضلآنذلك()سفراوعشرونأربعةفتعنى

المزدوبخةوالأسفار،واحداسفراالمزدوجةالآسفارمنزوجكلاعتبرتبعدهم

عزرارنحمياسفرىاعتبرتوكذلك.الأياموأخباروالملوكصمولْيلسفرمثل

العهدويعت!بر.واحذاسفبراعشرالاثنىلأنبياءاأسفاروكذلكواحذاسفرَا

وأدبيةتاريخيةموضوعاتعلىيشتملأنهإلاالآولالمقامفىدينياكتاباالقدكيم

وفلسفية.

الشريعة-التعليمتعنىالكمةوهذد،التوراةالقدي!،العهدأقساموأول

-الخروج-التكوين:أسفارخمسةمناليومأيدينابينالتىالتوراةوتتكون

وأبكلمةالأسفارهذهمنسفركلاليهودويسحى.التثنية-العدد-ا!ويين

وا!ويينوالخروجبالتكوينالكتبهذدتسميةولكن.منهالأولىالفقرةمنأكثر

هذهوترجع.سفركليتناولهالذ!الموضوعحسبتسميةوالتثنيةوالعدد

العبرية.باللغةمعظمهافىاْلأسفارمذدكنبتوتاليوناني!الترجمةإلىالتسمية

to
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بالآرافية.كتبتافقد31:47الإصحاحفىالتكوينسفرفىكلمتينعدا

سيناءفىالتيهفترةإلىبدًالخليقةمنذاليهودتاريخالتوراةأسفاروتتضمن

والقرابينوالنذوروالصلواتكالعباداتشرهيةوتعاليموصاياعلىوتشتمل

أساشاإسرانيلبنىتاريخقصصالتوراةوتجعل،وحقوقهمالكهنةوواجبات

.بالتوراةالقديمالعهدمنالجزءهذاتمسيةسببهوهذاكانوربماللتشريع

أيامكتبت)الماسورا(اليومأيدينابينالتىالتوراةأناليهودويدعى

عشرةالثلاثةمنالثامنةالعقيدةفىميمونبنموسىفيقولاليهوديةنبىموسى

هىبأيديناالآنالموجودة()التوراةالشريعةأنتاماإيمائاأومنأنا"عقيدة

إيماناأومنأنا"يقولالتاسعةالعقيدةوفىالسلامعليهموسىلسيدناالمعطاه

تباركالخالقلدنمنأخرىشريعةتكونولاتتغيرلاالشريعةهذهأنتاما

."اسمه

السلامعليهموسىعهدإلىترجعالتوراةأنادعائهمفىاليهودواستند

العهدفىورد-فصوصعلىاعمماداالسلفعنالخلفنملهانفلمدلهارا.على

،)2(الشرعيةالقوانينالنصوصهذهفىالمقصودأنوشبدووالتلمود)1(القديم

.التوراةدفتىبينالتىالنصوصوليس

عهدمنأيدينابينالتىالتوراةبأناليهودادعاءالتوراةنصوصوتنفى

التكولن:سفرمن36الإصحاحمنوالثلاثينالحاديةفالفقرةالسلامعليهموسى

ىأ"إسرائيللبنىملكيملكقبلماأدومأرضفىملكواالذينالملوكهم"وهؤلاء

نأومعروف.الملكيةنظامإسرائيلبنوعرفأنبعدعاشالفقرةهذهكاتبأن

فىونقرأ)3(.قرنينمنباكثرالسلامعليهموسىبعدالملكيةعرفواإسرانيلبنى

سفرمننعرفأنناحينفى"دانمدينةإلىأعدا!تتبع1414:5التكوينسفر

بعددانوسميت.دانوليسرلبشرتسمركانتالمدينةهذهأن:1892القضاة

الرابعالإصحاحمنوالسابعةوالسادسةالخامسةوالفقرة.موسىعصر
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حسبموابأرضفىالربعبدموسىهناك"فماتالتثن!ةسفرمنوالثلاثين

إنسانيعرفولمفاغوربيتمقابلموابأرضفىالوادىفىودفنهالربقول

ولمعينهتكلولمموتهعندعاماوعشرينمانةموسىعمروكاناليومحتىقبره

موسى.عصرفىدونتالفقراتهذهأنالمعقولمنليس.،نضارتهتذهب

نبىدفنموضعالناسينسىلأنكافيةطويلةبفتراتبعدهكتبتأنهاولابد

.الفقراتهذهكاتبزمنفىقبرهمكانيعرفأحديكونلاحتياليهودية

تكنولم،قومهولغةبلغتهبكتابجاءالسلامعليهموسىأنالمنطقمن

مصرفىكانواوقومهموسىأنإذ-التوراةبهاالمكتوبةالعبريةهىاللفةهذه

متاثرةكنعانيةربماأوالقديمةالمصريةلغتهمتكونأنالطبيعىمنوكان

عاما043Mحوالىمصرفىمكعواإسرانيلبنىأنحيثالقديمةبالمصرية

تاريخعلماءوأنوخصوصاالسلامعليهموسىبقيادةمصرمنخروجهمقبل

بفترةموسىعصربعدإلاكلغةكيانهاتأخذلمالعبريةاللغةأنيقرروناللغات

بالعبريةتسمىللغةالقديمالعهدأسفارفىذكرلاأنهنشيرأنويجدرطوملة)5(.

YA,18:21الثانىالملوكفىاليهودىباللسانإسرائيلبنىلغةعنيعبربل

وبلغة13:24ونحميالأ36:11،3وأشعياء32:18الثانىالأياموأخبار

.91:1Aأشعياءفىكنعان

نزلتالتىالتوراةليستفهىإذا.بالعبريةكتبتالحاليةالتوراةأنوبما

ليامكانياتالتوراةفحجمالاصليةكلماتهاليستا+ملعلىأو،موسىعلى

النصأنويبدر)6(.موسىعصرإلىترجعلاالحاليةالتوراةأنتؤلحدالكتابة

باللغةنصوصا.بعدفيما.اليهودوكتب.فقدعبريةغيربلغةكانالذىالأصلى

هذهتكتبولم،السلفعنالخلفيتناقلهاكانرواياتمنبالعبريةسميتالتى

فرشاركبلواحدمكانفىالنصوصتكتبولم،واحدجيلفىالنصوص

وبفضلعقليةمنأكثرفيهوساهمأجيالعدةأيدينابينالذىالنصرهذاصياغة
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وأبابليةأومصريةأومدينيةأوعربيةومنهايهوديةمنهاأخرىمصادر

)8(.كنعانية

سفرنصوصأناكتشفواالذينالروادمنراثدايعتبرأستروكأنولو

قأملاحظةفى)9(سبقوهمنهناكأنإلاواحدةعقليةإلىلاترجعالتكوين

فقد،السليمالمنطومعتتمشىلازمنيةوأخطاءتناقضاتبهاالتوراةنصوص

سفرفروردالذىكالخطالزمنيةالأخطاءبعضاليهودأحباربعضلاحظ

فىحزمابنأشاروقد.6V،،34:هالتثنيةوسفر36:31الاصحاحالتكوي!

فى"سماهفصلفىالأولالجزءفىوالنحلوالأهواءالمللفىالفصلكتاب

وفى،1التوراةاليهوديسميهالذىالكتابفىواضحةوتكاذيبظاهرةمناقضات

موسى.إلىترجعلاالتوراةأناليهودىالنغزيلةابنعلىالردكتاب

معظمأنوقالوا،للتوراةوجهماعنالدفاعاليهودأحباربعضحاولوقد

الصحيحة،موضعهاغيرفىوضعتوتناقضاتأخطاءمنالتوراةفىماورد

.الأخرىالنصوصرصحةفىيقدحأنشأنهمنليسهذاأنوقالوا

دراسةالقديمالعهددرسواالنقادمنعددعشرالسابعالقرنفىوظهر

هامبورجفىنشركتابفىسببينوزاالفيلسوهـاليهودىهؤلاءمقدمةوفىنقدية

بعنوان\1V.سنة

.Tractatus.theologico - politicus

التوراةجمعالذىهوالكاتبعزراآن01-7منالفصولفىوقال

سبينوزارآىوأيد،مختلفةعصورإلىترجعوثائقمنالقديمالعهدكتبوبعض

كتابه.فىسيمونريتشارد

.HistoireCritique de Vieux Testament

وأضاف،م1685سنةررترداموفى،1678سنةباريسفىطبعالذى

رالكاثركجينوقرر.الإسمانعملمنواخرىاالإلهوحىصنصوصاهناكان
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القديمالعهدنصوصدراسةفىحياتهمكرسواافينالعلماهمنعددجهود

اكتشففقد،مادتهمالتوراةكتابمنهااستقىمصادرعدةهناكأناتضح

ططبأسماذأيعملوكانلهودىأصلمنسم!حىواعظابنوهوأسمروكج!ن

باسمالإلهتسمىالنصوصبعضهناكأنوتولوزوباريسمونبيلىجامعاتفى

مصدرينهناكأنواستنتج.التكوينسفرفىالوهيمباسمالآخروالبعضيهوه

نأاستروكوزعم.التكوينسفرفىدونماموسىمنهمااستقىأساسيين

حدإلىالآخربعضهيماثلسيراالتاريخيةالحوادثسردفىيسيرانالمصدرين

بعضهاترجعالأساسيينالمصدرينغيرأخرىمصادرهناكأنوأضاف!كبير

المصادرهذهجمعموسىأنوقالالإلهاسملاتحمليهوديةغيرأصولإلى

خرجوهكذابسيطةبجملوربطهابعضبجانببعضهاووضعالأصولالمختلفة

.والتكرار)7(والتناقضبالتضاربمليناالقصصىالمؤلفهذا

:بعنوان1735سنةبروكسلفىكتاباأستروكنشروقد

Conjectures sur les memoires originaux 'd ont it paraitque

Moyse 's est se + i pour composer le livrs de la Genese aver des

.remarquezqui oppnient ou qui eclaircessent ces conjectures

دونهمامنهااستقىموسىأنيبدوالتىالأصليةالمصادرعنأراءأى

التكوين.سفرفى

مختلفةمصادرجمعموسىأناعتبرعندماأخطأستروكأنولاشك

قأتصوربهذافهو.نمئامنهاويكونالأفضلوينتقىالمراجعهذهيراجعوأخذ

تصورهكمايكنلمموسىأنولاشك.عصرناكعلماءوعانماباحئاكانموسى

وتخليصالموضوعيةالمشاكلحلالممكنمنأنهأستروكواقترح.أستروك

إلىوأشار.الآخرعنمصدركلبفصلوالتناقضالتكرارمنالتوراةنصوص

إلرترجعالآساسيينالمصدريننصوصفصلبعدتبقىالتىالنصوصأن
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عهدقبل.!ق722سنةبعدكتبتالتكومنسفرمن)1-11(الأولىالاصحاحات

ا.عزر

بدأالتكوينسفرفىمختلفينمصدرينوجودلىاٍأستروكنبهأنوبعد

الذىالمصدرأن""الجنواكتشفالتوراةفىأخرىمصادرعنيبحثونالعلماء

واحدمصدرمنيتكونلاالألوهيمىبالمصدريسمىوالذى!إلوهيما،الإلهيسمى

1(.أساسئا)ْمصدراليكوناضمامصدرينمنبل

نأنقولأننستطيعنقديةدراسةمنالقديمللعهدالدارسونقدمهومما

لموسىيكنومهما،معينجيلولاحتىواحدشخصعملمنليسالقديمالعهد

وضعمنمعظمهافإنمباشرغيرأو.مباشربطريقالتوراةأسفارفىآثارمن

.بعدهأتواممنغيره

مستقلةأساسيةمصادرإلىترجعأنهايتضحالتوراةنصوصوبتحليل

تناولفىالخاصةوطريقتهوأسلويهمميزاتهمصدرلكل،بعضعنبعضها

بعد:فيماالمصادرهذهوضمتللإلهالخاصةونظرتهالموضوعات

الشعوببمعتقداتالإلهفكرةفيهتاثرت.يهوهالإلهيسمىقصصىمصدر-1

باليهودخاصبمكانمحدودةسلطتهقبلىإلهفهوبينهااليهودعاشالتى

لهمويحلغيرهمعلىوينصرهممعهمويحاربلهميتعصب،غيرهمدون

الباحثونويرمز.الآخرينأموالونهبغيرهمإيذاءلهموشممحغيرهمءإيذإ

،الإنسانعنتختلفتكادلابصورةالإلهويصور)بالحرفالمصدرلهذا

إلىينتحىبارعقصاصرالمصدرهذاوكاتب،ويحزنويندمويغضبيتعب

بالتفصيلالأحداثويصفيهوداقبيلةبأخبارويهتمالأسلوببساطة

ويصوروالدراماالملاحمنوعمنوقصصه.الأحداثيصورأنويحاول

الشعبىبالأدبمتانرةالمصدرهذافىوالقصصقوىكشعبسهوهشعب
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فىأوالفكرةفىسواهبينهااليهودعاشالتىللشعوبالدينىوالقصص

(.11)القصصيةالحكبة

أصولإلىترجعنصوصإلىالمصدرهذاقصصنقسمأن!يمكننا

الباحثينبعضوقسمبهااحتكواالتىالشعوبمنأخذتوأخرىيهوسية

2Jإليهرمزواأخرومصدرصأأو)أولىمصدرإلىاليهوديةالنصوص

.يهوداالجنوبيةالممل!فى3.ق05Aحوالىإلىالمصدرهذاكتابةويرجع

المصدرهذاويصور،الألهكاسمالوهيم""اسميستخدمقصصىمصدر-2

فيكون"كن"يقولالذىالإلهفهواليهوىالمصدرمنأسهىبصورةالإله

بمابالتنبؤالمصدرهذاويهتم.البشروعواطفصفاتعنويتسامى

تاريخبسردالمصدرهذاويعتنى.الأحلامطريقعنللابطالسيحدث

وينسجالقدمصفةالدينيةوالشرائعالطقوسعلىويضفىالدينىاليهود

ليعطىلهاأبطالاًالقديسونيكونأساطيروالشرائعالطقوسهذهحول

الأزلية.الشرعيةصفةللطقوس

وخاصةاليهوديةالقبانلذكرياتمناليهودىكالمصدرقصصهواستقى

هذه،المصدرهذافىبالإنسانالإلهتشبيهمظاهراختفتوقدإفرايمقبيلة

ليسالمصدروهذا.اليهوىالمصدرسماتمنسمةكانتالتىالمظاهر

منأكثرصناعةأسلوبهوفى،منطقياترتيباالأموربترتيبهويمتازملحميا

الشماليةالمملكةفى3.ق075حوالىإلىكتابتهتاريخويرجعاليهوى

3.ق006حوالىالمصدرانضموقد."إسرانيل"

فىمعظمهفىالمصدرهذاويتمثلالدينيةوالشعائربالتعاليميهتممصدر-3

فالأنبياءالكهنوتى،والفكرالنبوىالفكربينيوفقالمصدروهذاالتثنيةسفر

والتحلىالواحدالإلهوعبادةاكنوبعنالابتعادهوالشاغلشغلهمكان

الهدايايبغىلاالربأنويعلمونفاضلمجتمعلخلقالفاضلةبالأخلاق
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الناسيعظواأنهمهمكانالكهنةلكن!المعبدإلىيقدموهاالتىوالقرابين

بتقديمإلابركتهتحلولاالربلمرضاةمقدسواجبوالقرابينالهداياباْن

للإله.الإنسانحبعنتعبيرللمعبدالهداياوأنمعينةطقوس

الكهنةمنجماعةأوأحدنظروجهبالتثنوىيسمىالذىالمصدروهذا

يوفقواأنأرادواأوفأرادوالكهنةالأنبياءبينخلافاهناكيكونأنساصم

نأالمصدرهذاويقرر.والروحيةالخلقيةالتعاليمواتباعالطقوسأداءبين

الاَخر.يكملمنهماوكلوالكهنةالأنبياءفكربينوثيقالارتباط

بفكرةآمنوامنهمجماعةأوالكهنةأحدبواسطةالتثنيةسفركتبوقد

حجراتإحدىفىالسفرووضع.والكهنةالأنبياءنظروجهتىبينالتوفيق

فىبإصلاحاتيقومونكانواالذينالعمالبعضليكتشفهالقدسفىالمعبد

فى(التاليةوالفقرات34:14الثانىالأيامأخبار22:8ثان)ملوكالمعبد

عهدهفىانتشرتالذىالملكذلك.ق.م685سنةحوالىيوشياالملكعهد

الدعارةوانتشرتيهوهضدردةوحدثتفلسطينفىالأشوريةالثقافة

الأشوريينجانبمنأدبيااحتلالافلسطينواحتلتالاالهةوتعددتالمقدسة

فظهرالأشدرىالفكرىالغزوضداليهوديةالديانةعمديتحدأنلابدفكان

.خلافمناليهودىالدينىالفكرقادةبينمالينهىالسفرهذا

الإلوهيمىوالمصدراليهوىالمصدرفىالواردهالقصصعلىيعتمدمصدر

كإطارالقصصويستخدم.والحقوقوالواجباتالعباداتلتشريعوالتثنوى

التاريخخلالمنالقدسيةصفةوالشرائعالقوانينإعطاءبهدفللشرائع

المصدرهذاكتبوقد.الماضىفىكانلماوتقليداسنةواعتبارهااليهودى

بتاريخيعتزونفيهااليهودكانالتىالفترةهذه،البابلىالسبىفترةفى

مقدشا.لديهمالتاريخهذاوكان.أجدادهم
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عدةعلىاعتمدالمصدرهداولأرالكه!وسسالمصدرالمصدرهداوشممى

المصدرهذافرالجديدولكرواحدحالعلىليستالإلهصورههإرمصادر

كلوفىومكاناركلفىوحاضركانرشىءلامرشىتكلخالؤالإلهار

الجفافالمصدرهذاأسلوبعلىويغلبالأربابوربالألهةإلهوهو!تسء

فيماوشمهبوالأنساببالتواريخويهتميتناولهاالتىالموضوعاتلطبيعة

والمترادفاتالتكراريستخدمماوكثيراهدفهيفيدلافيماويوجرهدفهيفيد

عندالمصدرهذانصوصرنشرمرأولهوالكاتبعرراأرويقالللفكيد

البابلىالسبرصالقدسإلرعودته

المصدرهذافرالكاتبيهتمولاوثنيةأساطيرإل!اصولهترجعمصدر3

هذافلسفةوتدورالأسطورةحوادثإلريشيربلكاملةالأسطورةسمرد

فكلما،وماديافكرياالإنسارمتقدممرلبطالأخلاولدهورأرفرالمصدر

159خطاياريادةالنتيجةوتكورمادياارتفىعقلياالإنسا!ارتفى

أسطوريا.تعليلامظاهرمرالكورهدامرمامعصرلعللارويحاول

هاجرواالطوفانبعدلوحبسقبائلأرإلريرجعالبشربيراللغاتفاحتلاف

إنهمفقالالإنسانصمعماورأىالربولزلعالياوبرجامدينةوبحواشرقا

بلغةيتفاهمواأناستطاعوالأنهمالعالرالبرجهدايشيدواأناسنطاعوا

لذلكالأرضفروشتتهمالبعضبعضهميفهمحدهـلااًلسنتهمفبلبلواحدة

الولادةعندالمرأةألا!ويعلل-9(111التكويراسعرلاللالمرجمكارسمى

المعرهْةفتمجرةمرلوولأد!-حوالحرمصرلألهـسسىعلبهاالرجلوسبادة

الثالث(الإصحاعالتكويراسمر

مخالفهعلىحواءحرض!لأنهاال!رابوتاكلالأرخرعلىترحفوالحية

الثالث(الإصحاعالتكويرسفر)الر!أمر

تمتدأنمنالإلهلخشيةالجنةمربماخرالاسمارالمصدكأهداديع!بر

الشقاءعليهايكتبولكى.المعرفةشجرةمرآكلأربعدالخلودشجرةإلىيده

الدليافر!عامهعلرللحصطوالعمل
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منباث!عليهاالإنسانحصلالتيالمعرفةموهبةأنالعبريونويعتبر

المنطقةفىكانتلأساطيرصدىالأسطورةوهذه.بثمنتقدرلاالمعرفةشجرة

.الأخرىالأمملدى

عشبعنطويلابحثالذىجلجامشأسطورةالبابليينلدىكانتفمثلا

الحية.مثهاغمصبتهعليهيعثركادولماالخلود

الألهأنالقصةوتقول،الخلودموضوعتتناولإفريقيةقصةأيضاوهناك

الماكرةالمخلوقةهذهولكنالخلودشجرةثمارالبشرإلىتحملبأنالحيةكلف

.تموتأندونجلدهاتغيرالحيةأنفىالسببهووهذاالثمارهذهأكلت

هذهومنشا!رامامنهااليهودوانتقىمتداولةكلهاالأساطيرهذهوكانت

البدائيةالعقليةفإنلذا.أيدينابينالتىالتوراةصيغتغيرهاومنالمصادر

.الكتابهذاأجزاءبعضفىظاهرةبالتناقضتعباْلاالتى

فئاتبعضبينللصراعنتيجةالشرائعبعضفىتناقضأيضاهـشهر

الاجتماعخيمةبابعلىالذبائحذبحيجتم17:3ا!ويينسفرفمثلاالكهنة

عشرالثانىالاصحاحالتثنيةسفرولكنالقدسفىالمركزىالمعبدفىوبالتالى

مكانشرعيةفىالاختلافهذاويشيرالمركزىالمعبدغيرفىبالذبحيسمح

المناطقفىالمعابدوكهنةأورشليمفىالمعبدكهنةبينكانصراعإلىالذبح

.لأخرىا

منموجوداكانماكلليسالتوراةفىجاءالذىأنبالذكروجدير

بصيانةقامواالذينومكانعصرفىمتاحاكانمابلإسراميلبنىموروث

وتسجيلها.التوراةنصوص
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فيماتخصصواالذينالقديمالعهدعلماهإيهأشارماهذاوغير؟هذا

Higherالموضوعى()النقدالعلياالنقديةبالدراسةسص Criticismواهتم

سميتهذهودراستهملغويةدراسةالنصوصبدراسةالقديمالعهدعلماءبعض

Textualالنصيةبالدراسة Criticismالأوليةأوالسفلىالنقديةبالدراسةأو

Lower Criticism.

نصوصأنإذالناسخفيهاوقعالتىالأخطاءتتبعهؤلاءمهمةوكانت

السلفينقلهاكاننسخصورةفىالأجيالوتتناقلهاتنسخكانتالقديمالعهد

نصيةأخطاءفىوقعواوقد.كبارتلاميذالمهمةبهذهيقومونالذينوكان؟للخلف

اخترعتأنإلىالنساخفيهايقعالأخطاءهذهوظلت،الألاف)13(بلغتكثيرة

كانواالتىالبدائيةالظروف:النسخفىالأخطاءكثرةعلىساعدوقد.المطبعة

منوكانذلك!إلىوماالإضاعةوضعفوالقلمالورقنوعمةكردافيهاينسخون

وأحرفبدلحرفأ!كلمةبدلكلمةأوسطربدلسطرنملالشائعةالأخطاء

.حرفأوكلمةأوسطرنقلفىالإخفاقأوحرفأوكلمةأوسطرتكرار

الميت؟البحرلفائفوخاصةالعبريةالقديمةالمخطوطاتوبهقارنة

والسريانيةالآراميةوالترجمةالسبعينيةالترجمةوخاصةاقديمةوالترجمات

فىفمثلأالأخطاءهذهالعلماءيكتشفالمكررةوالفقراتالنصوصوبمضاهاة

فىإبراهيمكلمةتكررتالأولىالفقرةوالعشرينالثانىالإصحاحالتكوينسفر

.عبريتين)14(مخطوطتينوفىالسبعينيةالترجمة

المربعوالخطالقديمالعبرىالقلمفىالأبجديةفىالحروفبعضولتشابه

ينقلكانمافكثيرًاءوالباوالكافوالعينوالصادءوالحاءوالهاءوالراكالدال

الحلقية.الحروفالكتابةفىسقطتعصرجاءوقدهذا.آخربدلحرفَاالناسخ

النصفىكمامجانسةحركةإلىالكمةأولفىالمتحركالسكونوتحولت

.!()ْالميتالبحرلفائفأشعياءفىولفيفةالسامرى
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النسخأصحابكتبهاشروخاالنصفىيدخلونالشئاخكانماوكثيرأ

غالئاتكتبكانتالشروحوهذهخاصةكلمةشرحأوفقرةتفسيربغيةالقديمة

وأالمتنإلىإشارةأىدونالسطرفوقأوالهامشعلىوالحبرالقلمبنفس

تعنىالتىدكلمةبعدخاصةالشروحهذهالنقاديتعقبوعادة"الشرح

عصرهفىمعناهاوتفيردلالتهاتطورتكلمةيغَئرالناسخكانوأحيانَا16(،أالآن

الدلالاتذاتالكلماتبعضاستبدلتوقدزمانهعصريفهمهالذىالمعنىويكتب

فريقويرى.ابتذالاأقلبكلماتومكانهمزمانهمفىعقائدياأواجتماعياالمبتذلة

للعهدالتباينبعضبينهاوطانفية)17(محليةنصوصهناككانتأنهالعلماءمن

القديم.

لخدمةالكهنةبعضبهقامتحريفحدثفقدالنساخأخطاءعلىوعلاوة

إسرانيل.بنىتاريخلصالحوالتحريفالإضافاتبعضحدثتوكألكمصالحهم

تحبهالذى"عبارةإضافةالمثالسبيلعلىالتاريخهذايفيدلاماكلوحذف

شرفيعطىالعبارةهذهبدونالنصلأنذلك22:2التكوينسفرفى،إسحق

ليصبحالوحيدابنهلإسماعيلابنهبتضحيةالربأمرهيومبابنهإبراهيمتضحية

النص:

إلخ...المرياأرضإلىواذهب(إسحقتحبه)الذىوحيدكابنكخذفقال

الإبنعنالتضحيةشرفلينفىعمدعنإسحقتحبهالذى"العبارةأقحمتفقد

فىأثرلهاكانتالسياسيةالظروفأنويبدو.العربجدإسماعيلالوحيد

.()18النصأخرجعندماهذامكلنجدإذ.النصوصتحريف

عهدفىميشعثورةيجعلالثانىالملوكسفركاتبأرادهالذىوالإيحاء

عهدفىقامتالثورةبأنيوحىالنقشأنحينفى-أحابعهدفىوليسيورام

إسرائيل.بنىضدأحاب
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Formalعليهيطلقالمَديمالعهدلنصوصنقدوهناك Criticismيقوم

فخر-رثاء-عملأناشيد-غزلمختلفةأدبيةأغراضإلىالتصوصبتصتيف

هذهكانتالتىالمرحلةإلىالأغراضهذهمننوعكلالناقد!يتتبع.إلخ...

الكتابة.مرحلةقبلالناسأفواهعلىالأنواع

علميةدراسةالقديمالعهدنصوصدراسةفىالباحثونيتوقفولم

نشأةتناولتمؤلفاتوظهرت.الأصليةالنصوصإلىالوصولبغيةنقديةتحليلية

التاريخيةوالأخطاءالأسفارتا"ليفوتاريخالمؤلفووجدةالقديمالعهدأسفار

النصيةوخاصةالأخطاءإصلاحواقتراحاتالنصوصفىوالمتناقضاتوالنصية

أدبياتفىوكذاعديدةأوربيةلغاتأمبياتفىالمؤفاتهذ.ودخلت5منهما

العبرية

.الجامعاتفىتدرسمراجعالمقلفاتهذهلىاصبحت

لقصةالأولالسفرفى،التوراة"الأولجزئهفىالقديمالعهد!ييدأ

البابليين،عندالخلقأسطورةمععناصرهابعضفىتتشابهوالقصة.الخلق

إلىالعالميشكلأنقبلالعالمتسودانكانتاوالهلاميةالظلمةاعتبرتفكلتاهما

فىالبابليةأنفىتختلفان.الخلقبدايةوالأرضالسما.وأنوأرضأسماء

فتقولالوجودفىالألهةسبقتالمادةأنتتصالخلقلملحيةالأولىا!وحة

فىالخلققصةحينفى3(الوجود)ْجاءقدإلههناديكنلمحين،:الملحمة

بابلىتاميرنلمسوربما،)31(للعالمالبارئهولىانهالربوجودإلىمشيرالتورا

.)22(الربوشبهصورةفىخلقالإنسانأنالتكوينسفراعتبارفى

فىالخلقوقصةالخليقةملحمةبينتشابهاهنا&أنالعلماءبعضويشير

قصةمننسختانالتكوينسفرفىوتوجد.الخلقمراحلتتظيمفىالتكوين

ونسخةيهوهالإلهتسمىالرابعةالفقرةالثانىالإصحاحفىتبدأقصة.الخلق
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إلىالعلماءيرجعهاالثانىالإصحاحمنالرابعةالفقرةإلىالأولالإصحاحمن

وأنثىنكزاالإنسانالوهيمخلقالأولالاصحاحنسخةففىالكهنوتىالمصدر

يهوهخلقالثانىالإصحاحفىذكرتالتىالقصةفىولكنالسادساليومفى

لحمًامكانهاوملاأضلاعهمنواحدةأخذثمأنثىدون)آدم(ذكزاالإنسان

.23(،2:21)إمرأةالضلعمنوخلق

الجنةمنوخروجهالبشرأبىآدمقصةالسفريتتئعالمحلققصةوبعد

الإصحاحيسردكماحيثالعاصينليغرقالطوفانقصةيسردثمونسله

الربءأبناتونجأنبعدوالجبابرةبالطغاةدىامتلاتفسالتالأرضأنالسادس

الوثنىالفكرتداخلتثبتوالتىاليهوديةالعقيدةترفضهالذى)الأمرآدمبنات

الطوفانقصةبينكبيراتشابهاهناكأنالباحثينمنكثيرويرى.(النصفى

ويبدو.جلجامشبقصةالمعروفةا!ديةالسومريةالقصةوبينالقديمالعهدفى

)مكتوبةمختلفةنسخإلىرجعأيدينابينالتىالتوراةفىالقصةهذهمصنفأن

الحيواناتومنأهلهمنمعهومننوحدخولأننلاحظفمثلا،سمموعة(أو

،7:1)تكوينمختلفةبمقدماتمرهَمنأكئركررالسفينةإلىوالطيور -Y 1\:V

-5،7،6'-،16 - 1.:)V.والأسلوبالمنهجفىاختلافأيضاوالملحوظ

ويقررالسفينةدخلتالتىالحيواناتإعدادفىوأيضااطفاظبعضواستخدام

طعامًاالإنسانتكونحيةدابةكللحمأنالثالثةالفقرةفىالتاسعالإصحاح

دمهيسفكدماسفكمنشريعةإلىالدمأكلتحريممنويخرج.الدمباستثناء

علىالإنسانخلقالربباْنالإنسانلأخيهالإنسانقتلتحريمويعلل6()فقرة

أنسابعشروالحادىالعاشرالإصحاحينفىوشصرد.قتلهفيحرملذاصورتمه

ربمامنهمليسمننوحبنسامأنسابجدولفىأدخلأنهولو.نوحبنى

وقطعالكنعانيينمثلساميونهممنوأخرج.واجتماعيةسياسيةلظروف

أسطورىبتفسيرعشرالحادىالإصحاحأولفىهذهالأنسابسردسلسلة
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ولمسر.بابلمعنى،الأسطورةهذهخلالمن،وتفسمرالبشرألسنهلاخ!لاف

منلأسماهتفاسيرالتوراةفىنقرأمافكثيرَابغريبْالتفسيرفىالمنهجهذا

فبأويقص)إبراهيم(أبرام)133إلىللانسابسردفىويصل.أساطيرخكل

ويقول،كنعانفىالمجاعةمنهربامصرإلىثم.كنعانإلىحارانمننزوحه

آنهاللمصريينتعولبأنزوجتهأخبرأبرامآنعشرالثانىالإصحاحفىالنص

منبهتتمتعكانتلماويستبقونهاالمصريونيقتلهأنخشيةزوجتهوليستأخته

أبراموأكرم.فرعونقصرإلىزوجتهأخذتمصرإلىوصلواوعندما،جمال

ويعدأبرام.إمرأةسارةبسببضرباتوبيتهفرعونالربضربولكنبسببها

وليستإمرأتهأنهاعرفأنبعدإمرأتهإبراهيمياْخذأنفرعونأمرالضربات

منلهمماكلويعطوهموإمرأتهيشيعوهانرجالهفرعونوأمرتعلمكماأخته

فىجمالهناكتكنلمباْنه)علما.وجمالواتندياماءوعبيدوحميروبقرغنم

عندماالعشرينالإصحاحفىمتشابهةقصةونقرأ.مصر(فىالبعيدالزمنذلك

إنهاإمرأتهسارةعنإبراهيمقالحيثجرارفىوشورقادشبينإبراهيمسكن

عجوز،إمرأةكانتسارةآنحيثمنطقيتهاوعدمالقصةتكراردللىان؟أخته

فىمصر)المكانينواختلاف.القصةعنهاتتحدثالذىبالشكلمغريةغير

تعحدعلىيدلإنما(العشرينالإصحاحفىوجرارعشرالثاشاثصحاح

السابعالإصحاحويذكر.بروايتينذكرتواحدةأسطورةهىوربما.المصادر

منولنسلهلهملكًاكنعانارضكلتكونأنوأبرامالرببينقطععهداأنعشر

ذكريكونوربما،العهدكعلامةذكركليخقواننسلههـإلهإلههيكونوأنبعد.

أهـ-للإلهالقربانصكنوعاطدطقةشعوبعندمتبعًاكالىلماصدىهناالختان

عث!رالخامسالإصحاحفىلأنههناالثانيةللمرةذكرفقدالأرضإعطاءعهد

الكبيرالنهرإلىمصرنهرمنالأرضيعطىبأنميثاقاأبرا!معالربقطع:18

الإصحامْرالموعودةدساحةوتحتلفار،سحؤ)اسماعيلل!سلهافراتنهر
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8عشرالساببمالإصحاعمرالمساحهعرعشرالحاممر 1 o\الرمصرسهرمر

إلرالمساحهفرالاح!لافيرج!وربماك!عارارصركل178الفرات

والدهغشاأرمعدولدفقدإسحؤولادةقصةويسردالمصدريراختلاف

وإبنهاهاجريطردألىإبراهيممرسارةتطلب318ومر1811.213

بكرإبراهيمأنالنصويضيف2191يممرحهاجرإب!اربحجةإسماعيل

كتفهاعلىإياهماواضفالهاجروأعطاهاماءوقربةحمرأوأحدعالصبافى

وضعإنهعلىيدلالعبرىال!صرمرالولدقبلمفعوليةاداةإسمحدا!)والولد

بئرصحراءفىوتاتصرفهاأرمعدهاجرومضت(كتمهاعلروالولدالزاد

علىوجلستالشجيراتإحدىلحتالولدوطرحتالقرلةمر-الماوفرعسبع

الرهـوسمعت!كى!أحدتالعطمتومرسموتولبدهالرىلاحمرقوسرميةبعد

رأوأمرهاوطصنهاالسماءمرناداهاملاكَاألىالممرويصيصالغلامصوت

فأبصرتعيمهااللهوفتحعظهمةأمةسيجعلهبأنهوبشرهاالعلا!ولحملتقوم

فىإسماعيلعمرآنويلاحظالغلاموسقتالقربةم!هاهملأتءماشروإذا

يبلغكانإبراهيمأرحيثعاما14حوالىالصحراءإلىهاجررحيلقصةوقت

ولادةقبلإسماعيلختنوعندما1616إسماعيلولادةع!دعاما86العمرص

ولادةعندعافا1بلنمقدإبراهيموكار1725عاما13عمرهكارإسحق

علىإسماعيلحمل!هاجربأرلوحر31الإصحاعص49والمفرفىإسحؤ

نفسمر15الشرة11عمرهصعشرالرابعةمىكا!مرلحمدفكيص11كتفها

كارصيطرحفكيفالشجيراتإحدىتحتالولدطرحتإلهاتقولالإصحاع

6عمرهمرعشرالرابعةفى

لوطقصةويقصإبراهيمقصةلسلسلعشرالتاسعالإصحاعمرويقطع

ثم.سدومصبيتهوأهلهوبالخروجلهالملاكينولصيحةوملاكيرإبراهيمأخى

سقتالوطإبنتىبأنالإصحاعوينتهى.كبريتاوعمورةلسدو!الربإمطار
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ال!بيرةوأنجبتسكرانوهوليلةأبيهامعبنتكلواضطجعتخمرأأباهما

إلىيهدفالنصأنالأسطورةهذهمنويبدو.عمونبنوالصغيرةموآب

عمون.وبنىالموابيينإلىالإساعة

يذبحأنلإبراهيمالربأمرقصةوالعشرينالثانىالإصحاحفىوشمرد

الوحيدوالابن"إسحقتحبهالذى"وحيدكإبنك+خذالنصويقولوحيدهإبنه

الذىأمابعد.يولدلمإسحقأنعلىتدلكلمةووحيدكا!برلأنهإسماعيلكان

هوالذبيحبأن*يهامالنصعلىأقحمتمتعمدةمتأخرةفإضافةإسحقتحبه

إسماعيلأخبارمهملأيعقوببعدهومنإسحقأخبارالسفرويتَتئعإسحق

يعقوبأخبارعلىهـمركزضيقةمساحةليعقوبالتوأمعيسوأخبارلىاعطاء

فيصارعالإلهقوةمنتقتربقوةعليهالنصويصبغشأنهمنيعلىأنهـهحاول

لانهيعقوبمنبدلايسر)نيلويسميهويغلبه2-3292:هالإصحاحفىإلوهيم

فعلوش!ر،إيل+يسرمنيتكونيسرائيلأنإذ.وغلبوالناسالربصارع

مثلهنا!هـوالهاءر-العبرىالماضىالناقصالمفعلمنالاستقبالصيغةفى

إنهفىصريحة?'(t)92والفقرةصارعبمعنىوالفعلالعربيةفىالمقصورةالألف

معالصراعوجعل25الفقرةفىالنصتعديلحدثأنهولو.وقدرالربصارع

فىإذ92.الفقرةفىالتىالنتيجةإلىتؤدىلا25الفقرةفىوالمقدمةرجل

L.92فىالمعنىويؤيدوالناسإلوهيممع92وفىرجلمعالصراع25الفمَرة

4:هوشعسفرفىورد NY.لهيعقوبوحبيوسفقصةذلكبعدويتناول

وخداعهمالبئرفىبالقانهمنهالتخلصومحاولةلهوكرههمإخوتهوحقدوأحلامه

دارالذىالحوارفىالنصوشهر،افترسهوحشابأنبقولهمأبيهمعلىوكنبهم

وأنقذتدخلرأوبينلكنقتلهأرالرايوسفإخوهأن22-37:18الإصحاحفى

ويبدو،أبيهإلىردههالفًاالآبارإحدىفىيطرحأنواقترحالقتلمنيوسف

فىوألموهرأوبنباهمراحالإخوةوآخذ،رآوينننيلمظهراناْرادهناالكالبأن
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نأيهودافاقترحمقبلةإسماعيليينتجارقافلةورأوالبكلواجلسواثمفارغةبنر

إخراجتمهلديخبرناالنصيكملولمللإسماعيليينويبيعوهيوسفيخرجوا

مديانيينتجارقافلةاجتازتأننقرأ28الفقرةفىبلإ!إلاأموبيعهيوسف

ويضيفمصرإلىبهأتواالذينللإسماعيليينوباعوهالبنرمنيوسفوسحبوا

فمزقالبثرفىيوسفيجدفلمالبثرإلىرجعرأوبينأن92الفقرةفىالنص

البئر.فىيوسفيجدلمبأنهوأخبرهمإخوتهإلىورجع،حزنهعلامةثيابه

ببيعيهودااقتراحفبعد،النصواضطرابقطعالقصةتسلسلأنهناوواضح

للإسماعيليينويبيعونهيوسفيخرجونالمد!يانيينأننجدللإسماعيليينيوسف

الكاتب.منهاينقلالتىالمصادرلاختلافنتيجةالاضطرابهذاوربما!إ!

ليس)المديانيينببيعبالأحداثالمليئوالثلاثينالسابعالاصحاحوينتهى

المديانيونباع28الفقرةففى-فرعونشرطةلرئيسيوسف(الإسماعيليين

نجد36الفقرةوفىمصرإلىبهوأتواالفضةمنبعشرينللإسماعيبيينيوسف

إنهونلاحظمختلفاتانروايتانوهناإ!مصرفىيباعوهالذينهمالمديانيينأن

مصر.الىمتجهةالمديانيينقافلةأن28الفقرةفىذكر

نأنجدثممصرإلىبيوسفأتواالإسماعيليينأن28الفقرةفىوأكد

ويالىالنصفىواضحاضطرابإ!إمصرفىباعوهالذينهمالمديانيين

يهوداعنويتحدثيوسفقصةتسلسلليقطعوالثلاثونالثامنالإصحاح

عيرإبنهبأرملهزنىيهوهأنالإصحاحويذكرأبنانهوزواجليانجابهوزواجه

قصةسردفىوالثلاثينالتاسعالإصحاحفىويعود.توأمينوولدتمنهوحبلت

)وليسالإسماعيليينيدمنيوسفاشترىالشرطةرنيسأنويذكريوسف

معيوسفقصةيقصثم،والثلاثينالسابعالإصحاحاخرفىكماالمديانيين(

سقاةرلْيسمعاتقابلوهناك،السجنفىووضعهسيدهفغضبسيدهإمرأة

تفسيروكان.يوسفلهمافسرهماحلمينحلمااللذينالخبازينورئيسفرعون
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رئيسحلمأماوظيفتهإلىويعودالسجنمنسيخرجأنهالسقاهرئيسحلم

منهطلبكمايوسفالسقاهرئيسيذكرولم،صالحهفىيكنفلمالخبازين

واستدعىحلئافرعونحلمعندماولكنلسنتيننسيهبلالسجنفىكانعندما

رنيسوتنكرتفسيرهأحديستطعولمحلمهلتفسيروحكمانهامصرسحرة

وأكرمهبهوأعجبحلمهوفسرلهسجنهمنفرعوهفاستدعاهيوسفالسقاة

مصر.شئونفىيتصرفمرموقمركزفىوجعله

لمولكنهيوسفوعرفهمكنعانفىمجاعةأثرمصرإلىإخوتهوياثى

شمعونوحجزجواسيسبأنهمواتهمهمالأمرأولفىشخصيتهعنلهميكشف

صاسيسليسواانهميثبتواالصغيرحتىأخاهميحضرواأنمنهموطلبأخاهم

الفضىطاسههـلهوضعحملهيطيقونمالهميعطىأنأمربأخيهمجاصالماو

يوسفأمريحملونبهاانصرفواولما،الصغيرأخيهمحملفىفيهيشربالذى

طاسه.ويحضروايتبعوهمبأنرجاله

وينكر،مصرإلىأهلهجاءثم.شخصيتهعنكشفيديهبينمطكلواولما

وأنفنيحصفناتإلىفرعونغَيرهيوسفاسمانوالأربعونالحادىالإصحاح

مائةعمرهبلغأنبعديوسفبموتالسفر!ينتهى،أونكاهنبنتتروجيوسف

سنة.وعشر

للشعوبوالدينىالشعبىبا!أدبمتاثرهالسفرهذافىالواردةوالقصص

كانواصانغيهاأنالقصصهذهفىماجاءبعضويشيربينهااليهودعاشالتى

قصةفىواضحالبابلىفالأثر؟المنطقةفىالشعوبوعاداتبآدابعلمعلى

معرفة،مصرية"لمسات+يوسفقصةفىونلحظ،أسلفناكماوالطوفانالخلق

يوسفأننقرأ14الفقرةوالأربعينالحادىالإصحاحوفى.المصريةبالعادات

عك!مرعلىمصريةالشعرحلاقةوعادة،فرعونأمامللمثولثيابهوبدلحلق

فىيتضحكماشعورهميرسلونكانواالذينالقديمالشرقمناطقشعوب
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كانمنقبهذاوكانالرجل42:33فىيوسفهـلدمى"والنقوشالتماثيل

نأإذيوسفقصةفىدردتالتحنيطوعادة.المصريينعندمرهوقمركزفى

نأالباحثينبعضويقول.05:25تابوتفىووضعوهحنطؤهموتهبعديوسف

ا-93:118الشرطةرنيسإمرأةمعيوسفقصةبينشكلياتشابهاهناك

أنرأباالمرتلينكبيرزوجتهمعنبكاالملكحاشيةضمنكانالذىالفلاموقصة

Uba anerالذىالثانىسيتىالملككاتبأوناكتبهالذىالأخوينقصةوكذا

تبلورتالتىهىكنعانأرضأنوبها.)25(عشرةالتاسعةالأسرةإلىينتمى

ساكنىوعقليةباْسلوبالأوليةالصياغةعليهاوصيغتالأساسيةالأفكارعليها

العاداتإطارعلىيشتملالتكوينسفرأننقولأنإلانستطيعقلاكنعان

الصوابعنبعيديننكونلاوربما،كنعانىتفكيرومنهجوأسلوبوالشرائع

العهدأسفارمنوكثيرالتكوينسفرفىنقرأهالذىالتراثأننقولعندما

.)"(كنعانىلتراثامتدادهوإنماالقديم

إلىيهدفالقديمالعهدأسفارمنوكئيرالسفرأنيلاحظللسفروالمتتبع

يخدممافكل،البشرمنغيرهمدونإسرائيلبنىتاريخعلىالضوءتركيز

السفرباْنالقارىءيشعرمماالتاريخهذامالايفيدويحذفيذكرهتاريخهم

نأيقولالسفروكأن،البشرسائرمنغيرهمدونإسرائيلبنىبتاريخخاص

غيرهمولكنتاريخهميسجلأنيستحقونالذينوهمالبشرصفوةإسراثيلبنى

تاريخ.لهميذكرأنيستحقلاالشعوبمن

نظرفىلكنهأسطورىأساسعلىبنىالسفرهذافىالتاريخأنوبالرغم

الإننسانويكرمالإنسانلهذاالخالقوحدةيؤكدفهوهاماسفرايعتبراليهود

قلناكمااساساالاعتبارهذاأنولوالأرضعلىالربصورمنصورةباعتباره

مناليهودىالفكربثنقيةاهتمواالذىالمفسرينأنإلاالبابليةبالأساطيرقلر

التكوينسفرفىالمقصودأنقالواالإنسانصورةفىالربوتصويرتشبيه
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وليسرالأرضعلىالربوخليفةالأرضسيدالإنسانأنهوالأولالإصحاح

الأرصرعلىالمخلوقاتعلىسيطرتهفىبل،الشكلفىالشبهالمقصود

ج!:9سف!الخر

بنىتارسخبسردالسفرويبدأ.التوراهأسفارمرالثانىالسفرهو

فىالعبريينحالةبوصفقرونبأربعةيوسفعصربعدمصرفىإسرائيل

منالإناثوإحيالْهالذكورالمواليدوتقتيلهفرعونيدعلىوإضطهادهم)137مصر

مأساويةظروفمىموسىولادةعرالسفريحدثناثم.باختصارالعبريين

بعد)نتشالهفروعونبنتوسمته،ذكرلكلالمحتومالمصيرمننجاتهوكيفية

.وعدم.موفؤغيربتفسيرالاسم01فقرةالثانىويفسرالاصحاح،موسى

.مصرى-العلما-بعضكمايقول-وغالباعبرىغيرالاسملأنالتوفيق

فرعونقصرفىتربىموسراْنالسفرويذكر.إعجازنجاتهقصةوفى

ناالقصةوتقول22(7الرسلأعمال)الحكمةوخبرالمصريةبالثقافةوتثقف

يتشاجرانشيعتهمنوالآخرمصرىأحدهمارجلينفوجديوفاخرجموسى

ووجدالتالىاليومفىخرجثمودفنهالمصرىوقتلشيعتهمنالذىفناصر

أحدهمالهفقال،بينهماالخلافلإنهاتفتدخليتخاصمانشيعتهمنرجلين

علىفخاف.انتشرالمصرىقتلخبرأنفاْدرك-المصرىقتلتكماقتلىاتريد

أهلمنهايستقىيئربجانبجلسمدينوفى-مدينأرضإلىوهربنفسه

وطردوهن.رعاةوآتى.غنمهنليسقينمدينكاهنبناتالبئرإلىوجاء.الناحية

حدثمالهوقصصنأبيهنإلىوذهبنالغنملهنوسقربشهامةموسىفنهض

لهيرعرحميهيتروربيتفىسنيزواستقر(صفورة)إحداهنوزوجهفاستدعاه

العليقةوسيطالربملاكلهظهرحوريبجبلبجانبيرعىوهويوموفى.غنمه

مقدسة.باْرخرلانهنعليهبخلعويأمرهيناديهالربصوتوسمعناراتتوسط
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إلىيذببأنوأمرهيعقوبدىالهإسحقوإلهإبراهيمأبيكإلهأناالصوتوقال

ليعبدوهالمصريينأيدىمنوينقذهممصرمنإسرائيلبنىويخرجفرعون

الربإسمعنسا"لونىإذاموسىفقال،وعسلالبثاتفيضأرضإلىويصعدهم

أكون.الذىأكونأىإفىِ"أشِرإفيبما"فقالأقولفماذا

إطرحلهالربفقاللهظهرالربأنإسرائيلبنويثقألاموسىوخاف

بذنبيمسكأنوأمرهطضنهالربولكنموسىوخاف،حيهفصارت.عصاك

نأالربأمرهأنوهىأخرىمعجزةأظهرثم.عصاتصيرهىفإذاالحية

إلىيدهباعادةأمرهثمالثلجمثلبرصاءبهاوإذايخرجهاثمعبهفىيدهيدخل

كانت.كماعادتأخرجهاوعندماعبه

اليابسةفىالماًوصبالنهرماءفخذيصدقوكلمفإنالايتانلكلهوقال

ا!دىهارونأخاهمعهيرسلأنموسىوطلب:1-9(4)إصحاحدفافتصير

أغلفإنه6.3.الإصحاحفىويقول:11()4واللسانالفمثقيلأنهحيث

مصرإلىموسىوذب.نبيكوهارون)28(لفرعونإلهأجعلتكلهفقال(الشقتين

بتشديدأمرمبتغاهمافرعونعلموعندمافرعونقصرإلرمعههارونوأخذ

هارونطرحالقصرإلىالذهابعاوداوعندما(ه)إصحاحإسرائيلبنىمعاناة

وطرحواسحرتهفرعونفدعا.حيةهىفإذاوحاشيتهفرعونأمامعصاه

مالرغم.العصىكلالتهمتهارونعصاولكنتسعىثعابينفصارتعصتهم

وبدأت.مصرمنبالخروجإسراثيللبنىالسماحفرعونرفضفقدرأى

النيلماءتحويلعنعبارةوهىالسابعالإصحاحفىوأولهاالعشرةالضربات

تملاضفادعوهىالثانيةالضربةالثامنالإصحاحوفى.دمإلىالمياهومجارى

الربإلىليتضرعاوهارونبموسىفرعونوششنجد.نصرأرخرعلىمكانكل

وجمعالمنازلفىالضفادعوماتتموسىلدعاءالربواستجابالكارثةليزيل

نأفرعونإطضنأنوبعد.تعفنتحتىِأكوامإلىالميتةالضفادثالمصريون

مصر.منالخروجإسرائيللبنىالسماحرفضرأزيلتالكارثة
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فضرب،الربلأمرللخضوعفرعونلإجبارلازمةثالثةضربةوكانت

حياةوتحول)أوقمل(بعوضإلىالترابفتحولالأرضترابوهارونموسى

مصرسحرةوحاولالثالثةالضربةحشرةءجرامنجحيمإلىوالبهانمالإنسان

يتراجعلمفرعونولكنالإلهيةبالمعجزةفشهدوافشلواولكنهمالمعجزةتقليد

ملأذباباالربفأرسلرابعةضربةيلزمهوجمان.إسرائيلبنىبخروجوشممح

صلاةوبعد.الكارثةلرفعليصلياوهارونبموسىفرعونواستنجدالبيوت

خامسةضربةالربوأنزل،وتكبرأبىفرعونولكن،الكارثةرفعتموسى

بخسارةبمصرالحيوانيةالثروةفأصيبتاقتصاديةالضربةهذهطبيعةوكانت

مصر.اْرضفىبالمواشىفتكوباءنتيجة

مصرمنإسرائيلبنويخرجاًلاعلىفرعونأصرالضرباتهذهكلومع

ويذرهالرمادمنراحتيهيملابأنلموسىالربباْمرالسادسةالضربةفجا!

ندرىولا-ببثوروالبهائمالناسوأصيبمصرأنحاءالغباروملأ،غبارًافيصير

مصرسحرةوأضيب-الخامسةالضربةفىماتواأنبعدالبهائمجاتأينمن

آلامهمشدةمنموسىيدىبينالوقوفيستطيعواولم،بالقروحالناسبقيةمع

.المعجزاتهذهأمامحيلتهمقلةومن

السابعةالضربةالربفأنزل.إسرالْيلبنىلرغبةفرعونيستجبولم

علىيقضىالبردوكان،رهيبةرعودوأصواتنارالبردومعبردعنعبارةوهى

شيئايبقولم،والزرعالحرثوأصاب،حيوانأوأنسانمنعليهينزلمنكل

الشجر.أوالعشبمن

ريخاالربساقبأنالثامنةالضربةنزلتفرعونيستجبلموعندما

منبقىماعلىوانقضالشمسنورحجبالذىالجرادحملتعاتيةشرقية

أخضر.وشجرعشب

67

http://www.al-maktabeh.com



،أيامثلأثةمدةمصرغطىظلامهنهبارةوهىالتاسعةالضربةجاتثم

يتعظ.لمفرعونولكن،لأخيهالإنسانرؤيةدونحالظلام

ضربالليلنصفففى،العاشرةوهىالضرباتأقسىجاتذلكوبعد

وعبمدهفرعونفنهض،ح!وانأوإنسانمنمصرأرضفىبكركلالرب

إلابكرفيهبيتهناكيكنلمحيثوصراخاعويلامصرأجواءوملاتيصرخون

.اتوم

كلمنمأمنفىفكانواإسراثيلبنىتصبلمالضرباورهذهأنوالغريب

.الكوارثهذه

وماطبيعيةظواهرمنمصرفىيحدثمامعتتفقالضرباتومعظم

ويسبببالزرعيؤدىالذىوالبردوالضفادعكالجرادآفاتمنبهمصرخماب

التحط.

ومَتإلىإشارةربمادمإلىالنيلماءتحويلوهىالأ!لىوالضربة

الضفادعوكثرة.الطمىنتيجةبنىلوناماعالنيليكتسبحيثالفيضان

الغريبةالأمورمنليستمصرأحيانافيوالجرادوالذبابوالقملوالبعوض

وهناك.العاشرةالضربةهىالعشرةالضرباتبينغريئايكونأنيمكنوالذى

فىالبهانمكليموتأنفبعدالضرباتعنتتحدثالتىالنصوصفىتناقض

هذهأنوالغريبإ!إأيضاتلىالتىالضربةفىيموتونالضرباتمنضربة

منتقيهمإسرانيلبنىعلىمظلةهناكوكأنإسرانيلبنىتصبلمالضربات

التناقضهذانتجوربماالمصريينبينيعيشونكانواأنهممعالضرباتهذه

نأالنصيقولالأخيرةالضربةفىأنهولو،بينهاالتنسيقوعدمالمصادرلتعدد

تمييزكعلامةنبيحهبدمالعلياوالعتبهالقائمتينيلطخواانأمرواإسرائيلبنى

إ!إسرانيلإبنىمنلأحدالبيتأنويعلمالعلامةهذهالربليرىوذلك،لمنازلهم
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يدهدىانقادرالربأنعلىتدلدىانماشئعلىالضرباتهذهدلتوإن

العليا.هى

ربهمليعبدواموسىقومبخروجوشممحفرعونديخضعالضرباتوتنتهى

.مكروهيصيبهلالكىأجلهمنيصلواأنمنهموطلب

.31:22؟)الخروجليلةالمصريينإسرائيلبنوسلبيهوهمنوباْمر

،35)1rألفمانةستةرجالهمعددوكان،مصر)92(منإسرانيلبنووخرج

ويتساعلاوأكثرنسمةالمليونحوالىعددهمفيصلوالنساءالأطفالعدارحلا

كانأنبعدإسراسيلبنىمنرجلاألفمانةستجاءأينمنقارىءأى

.إ!المواليدإمىالذكوريقتلونالمصريون

!فألفكلمةأنالبعضيرىالتناقضولتصحيحالمبالفةهذهولتخفيف

006منبدلاأسرة006أىأسرةيمثلوالرئيس.رئيستعنىالعبرىالنص

ألف.

ضو-علىولكن.الخروجتاريختحديدفىالباحثينآراءوتختلف

فىحدثربماالخروجأننقولأننستطيعأدوممنطقةوفىأريحافىالحفريات

.الميلادقبلعشرالثالثالقرنمنالثانىالنصف

تحديدهفىالعلماءفيختلفمعهومنموسىسلكهالذىالطريقعنأما

سفرفىفالنص5البحرشقمعجزةفيهاحدثتالتىالعبورنقطةفىوأيضا

!!.سوفبحرفأين،الحلفاءبحرأى»سوsبحر"البحريسمىالخروج

السوشرمدينةبينبحيرةسوفبحرأنالعلماءمنفريقويرى

خليرتجزْرأوقاتمنوقتفىعبرواوقومهموسىأنويرون3()ْالمرةوالبحيرات

لهم.فرعونجيشمقةأثناءمدحدثثمالسويس
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!فببحبرالمقصودةهىبردويلبحيرةأنجارفسوأولهمأخدنيدى

.(:91)13الخروجسفرفىذكرهاجاءالتى

منعمودهيئةعلىالخروجرحلةفىمعهمكانالربأنالنصويحدثنا

.22(،2ا35:)خروجطريقهمفىيقودهمالغمام

موسىقومبينفاصلاالعمودكانموسىلقومفرعونجيشملاحقةوعند

قوموعبر.معهومنلموسىوينيروجنودهفرعونوجهفىوشلم،فرعونوجيش

جيشحاولوعندما،شمالهموعنيمينهمعنالماءوكاناليابسةإلىموسى

ارتفعت.وغرقوافرعونجنودعلىالبحرمياهانطبقتبهماللحاقفرعون

حتىوساروا01(خروح)للربوالتعظيمبالشكرالعبرشينأصواتحينذاك

عذبةفصارتالمرةالمياهفىشجرةالرببأمرموسىفالقىمرةمياهفيهامنطقة

مصرأرضتركهمعلىويندمونيسخطونوبدأواطعامهمونفذ.للشربصالحة

فاكلواوالسلوىالمنعليهمالربفأنزلالربقدرةتثبتمعجزاتمنرأوامارغم

يضربأنموسىالربفاْمرالشربماءافتقدوارفديموفى،الشبعحتى

تنمر.بعدوهدأواالقومفشربففعلمائاليتفجرالصخرةبعصاه

قومعلىحرباوشنوا)العمالقة(ليعقوبالتوأمعيسونسلمنقوموأتى

وهارونموسىوتفرغمحاربتهممهمةنونبنيشوعإلىموسىفوكلموسى

(.%7)خروجالعمالقةعلىالتغلبعلىلمساعلتهمللرب!عاء

وحميهموسىبينلقاءعنالسفريحدثناعشرالثامنالإصحاحوفى

القضانيةالحياةتنظيمحميههننصيحةبعد،موسىويبدأ،وولديهوزوجته

.يعاونوهالشعبمنقضاةبتعيينه

وفى،الشريعةأصوللتلقىعشرالتاسعالإصحاحفىالتمهيدبدأتم

الديانة!ستورالعشرةالكلماتأوالعشرةالوصايانصالعشرينالإصحاح

اليهودية.
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تفصيليبدأثمالعشرينالإصحاحمن02الفقرةفىالوصاياوتنتهى

يطلب25الإصحاحوفى،والعشرينالثالثالإصحاحنهايةحتىالشريعةأحكام

القرابينفيهاإسرائيلبنويقدمخيمةعنعبارةومقرمسكنلهيكونأنالرب

وكانت،العشرةالوصاياعليهماكتبتاللذاناللوحانالخيمةهذهفىوتوضع

تحتوىكانتيانهاوذلك،الشهادةخيمةأوالاجتماعخيمةالخيمةهذهتسمى

الخيمةوزواياالشكلمستطيلةوالخيمة.(العشرة)الوصاياالشهادةحىEلعلى

وكانوالنفائسبالنقوشالخيمةهذهوزينتالشرقإلىالخيمةومدخل،قانمة

وكانتعشروارتفاعهاأذرععشروعرضها)أئه(ذراغاثلاثينالخيمةطول

بالقدسيسمىكانالخارجىوداخلى،خارجىقسمينإلىمقسمةالخيمة

الأمرأولفىالخيمةوكانتستاربينهماويفصل،الأقداسقدسوالداخلى

.الضوءلإ!خالطاقةفتحتثمللضوءمنفذأىهناكيكنلملأنهمظلمة

فيما،الفناءوفىذراغاخمسونوعرضهذراغامائةطولهبسورالخيمةوأحيطت

عنالخارجىالبابإلىأقربالمذبحوكانالمنبحأقيم،الداروبابالخيمةبين

.بالنحاسومغطىالسنطخشبمنالمذبحوكانالخيمةباب

ليغسلوالمذبحالخيمةباببينماءفيهاالنحاسمنمرخصةووضعت

الكهنة.فيها

شىءالأقداسقدسفىيوضعألالموسىأعطيتالتىالتعليماتوكانت

منمصنوعصندوقعنعبارةالتابوتوكان2(.25:)خروجالعهدتابوتإلا

الشهادةلوحاهـلحداخلهوالداخلالخارجمنالذهبويكسوهالسنطخشب

لايجوزوكان،يظلانه)ملاكان(مجنحانكروبانصورةوفوقه(العشرة)الوصايا

القدسوأماالسنةفىمرةالأعظمالكاهنإلاالمكانهذايدخلأنأحدلأى

البخورفيهيحترقالبخورمذبحالحجرةوهذهالكهنةإلابدخولهيسمحلافكان

عشرإثنا()التقدمةخبزعليهيوضع.:23-.3(25)خروجومائدةنهارليل

شعب.بسبعوشمعدانرغيفا
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الإجتماعخيمهَتصميمفىواضحالمصرىالمعبدهندسةتامير!يلاحظ

عامكلالملكإلايدخلهلاكانالذىالاقداسوقدسالقدسإلرالخيمةكتقسيم

.)32(المصريةالمعابدفىكانتالتىالقواربيشبهكانالذى-التابوتوشكل

وسطوتقامحلواأينماإسرائيلبنىمعتنقلالاجتماعخيمةوكانت

واحدمكانإقامةأثاروقد.سيناءفىليهاتنقلواالتىالفترةفىمساكنهم

)كهانالكهانمنفريقفرأىبعدفيماالكهانبينجدلاالقرابينوتقديمللعبادة

هووالذىالقدسفىالكائنالمركزىالمعبدفىإلاتجوزلاالقرابينأن(أورشليم

.الاجتماعلخيمةامتداد

القرابينتقديمجوازتعنىمتنقلةالخيمةجعلحكمةأناخرفريقورأى

.)33(المحليةالمعابدمنمعبدأىفى

الكهانةلممارسةهارونأسرةوتكرش!الكهنوتموضوعالسفريتناولثم

الذهبى.العجلبعبادتهمالي!دوردةالكهنةوملابس

اليهوديةالديانةنشأةالأربعينإصحاحاتهامنالخروجسفرويتضمن

الدينية.لاحتفالاتوااليهودىوالكهنوتاليهودىالتشريعوأيسم!

الوصايااستثنيناإذااليهوديةالشرانعأقدمالخروجسفرويتضمن

فىماوردحسبوتسمى23:33الإصحاحإلى02:22الإصحاحمنالعشره

.العهد()كتاب24:7الإصحاح

هذهأنيقررونالعلماءومعظم،العهدكتابتاريخفىالعلعاءويختلف

.القضاةعصرإلىترجعالشرانع

نأنقولأننستطيعالعهدكتابيسمىفيماالشرائعمضمونومن

)34(1.صحراويةبيئةمنأكئرزراعيةبيئةمعتنفقموادها
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القوانيننطاقفىتدخلوشرانعدينيةشرائععنعبارةالشرانعوهذ.

العقوبة.يحددثمالجريمةالمشرعوي!رالمالنية

لتعددنتيجةالمعلوماتبعضتكرارالأسفارمنكغيرهالسفرفىويظ

،)7المثالسبيلفعلىالمصادر :A T26!3:225،لأ:T.)

:للافىساسنر

تتضمن7-1منفالإصحاحاتوطقوسشرانععلىالسفريحتوى

الذبانح.ومواصفاتتقديمهاوكيفيةوأنواعها.بالذبائحالخاصةالشرانع

منهمإثنينوعقابالأربعةوأبنانههارونتنصيب81-.الإصحاحاتوفى

عندالخمروتحريم.أمرتلقىلونبخورًاوتقديمهماالكهنوتيةقواعدلمخالفة

الشرانععنيتحدث11-16الإصحاحاتوفى.الاجتماعخيمةإلىالدخول

ويجترظلفهمشتقفكل.الىكولاتمنوالمحرمالمحللأى،يؤكلبماتتعلقالتى

،المجترةالحيوناتمن)35(والأرنبالجملعدابمهحكلالأرضحيواناتمن

زعانفلهماكلالمياهفىيعيشومما.الظلفالمشقوقةا!يواناتمنالخنزير

أكله.حكلوحروف

والأنوقالنسرعشرالحادىالإصحاحفىالمحرمةالطيورمنوعدد

والكركىوالبازوالساقوالظليموالنعامةوالغرابوالباشقةوالحدأوالعقاب

الجرادأكلسمحولكنوالخفاشوالهدهدوالببغاءواللكلقوالرخموالقوقوالبجع

والجنلب.والحرجوانواللبا

.د.عرسوابنوالضركالضبا!أرضعلىيبلبيبكلأكلوحرم

فجسالحيوانفطالما،أكلهيحللاحيوانأىجثةلمساليهودعلىويحرم

ىأويعتبر.المساءحتىنجساالجثةمسمنكلهـمعتبرنجسةجث!هفبالتالى
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نجساويعتبوالماءفىباقانهتطهير.يستلزمفحسالحيوانجثةيدس!متاع

يعتبرفيهمافكلالفخارمنإناءفىنجسحيوانجثةوقعدىاذا.المساءحتى

وأكسرهيمكنشئعلىنجسحيوانجثةوقعلىاذا.الاناءكسرويجبنجسا

.الزرعوبذوربارVYواالمياهعيونوتستثنىهدمهأوكسرهمنلابدهدمه

نأ!يقولالنجاساتعنالحديثعشرالثانىالإصحاحفىالسفروششمر

بعدأماالطمثأيامفىكماأيامسبعةلمدةنجسةتكونذكرولادةبعدالمرأة

ولكنتطهيرهادمفىيوفاوثلاثينثلاثةوتقيم،أسبوعيننجسةفهىأنثىولادة

أنثى.ولادتهاحالةفىتطايرهادمفىيومًاوستينستة

يمامةأووحمامةوفرخحولىبخروفتاثىالنجاسةفترةهنالإنتهاءوبعد

اكاهن.إلىالإجتماعخيمةبابإلىخطيةذبيحة

.البرصمرضوتشخيصالبرصعنيتحدثعشرالثالثالإصحاعوفى

لا.أوبرصئاالمرضكانإنالكاهن!يقرر،نجسابالبرصالمريضويعتبر

المريضتطهيرويحتاج،الكاهنيطهرهالبرصمريضيشفىوعندما

بعصفورينيؤتىأنعبارةوالطقس،ببانىطابعه14()إصحاحمعيناطقسا

طاهر.ماءعلىخزفإناءفىعصفورويذبحوزوفاوقرمزأرزوخشبطاهرين

المذبوحالعصفوردمفىوالزوفاالأرزوخشبالحىافانىالعصفورويغمس

يطلقثممراتسبعالبرصمنبرئالذىالمريضعلىالكاهنوينفخ،الماءعلى

ويستحمشعرهويحلقثيابهالمتطهرويغسل.الصحراءوجهعلىالحىالعصفور

خروفينيقدمالثامناليوموفى،أيامسبعةإقامتهمكانمنيخرجولابماء

وفى.الكفارةيومقانونعشرالسادسالإصحاحوفى.وزيتودقيقونعجة

نفسأنإذالدمأكلويحرمالحيواناتذبحعنيتحدثعشرالسابعالإصحاح

1(.-ه1)17:االمذبحعلىالنفوسبهيكروالدمالدمفىالجسد
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عورةكشفافواحشفمن،المحرمةوالزيجاتالفواحشمنيتحثثم

دىامرأةوالأمالأبكعورةالعوراتعشرالثامنالإصحاحفىعددوقد.قريبأى

!امرأة(الإبن)إمرأةوالكنةالعموإمرأة!الخالةوالعمةوالحفيدوالأختالأب

.الحيواناتونكاحاللواطوحرم،حفيدهأووبنتهاإمرأةوعودة.الأخ

الملابسلبسويحرم.أخلاقيةشرانععشرالتاسعالإصحاحوفى

قطنأووصوفكتانمنالثوبيكونألابمعنىصنفمنبمثرمنالمنصوجة

البهانم.تهجينأوواحدحقلفىصنفينزرعيحرموكألك...الخوهـمر

الإصحاح!يتناول،الجسموشمأوميتعلىحزناالجسدتشمويهويحرم

الإصحاحاخرفىويشيرالزناجرائموعقوباتالزناجرانمأح!مالعشرون

الطاهربينيميزواأنعليهملذاالأخرىالشعوبعنإسرانيلينىبتمييز

الذىوالمرأةالرجلبقتلالعشرونالإصحاحوينتهى.الحيواناتمنوالنجس

بالرجم.جانيخه

يتزوجأنالأعظمال!هنعلىيحتموالعشرينالحادىالإصحاحوفى

كاهئا.يكونأنالإنسانبنىمنعيوبفيهمنعلىعنراء!يحرم

المقسسةوالمواسمالأزمنةعنيتحدثوالعشرينالحادىالإصحاحوفى

.الأعيادبهذهالاحتفالوكيصةوالأعياد

الوصايا.خالفواإذاو!وعيدالرببوصاياعملواإذابوعدالسفر!ينتهى

27.السعرإصحاحاتوعدد

خاصةشرائععلىيحتوىلأنهنظرًاالهامةالأسفارمنالسفروهذا

هنالمرضىوعزلوالأعيادوالنكاحوالتطهيرالنظافةوشرانعوالمحرمبالمحلل

.الأمراضبعض
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.طيبة،حكمةالطعاممنوالحرامبالحلالالخاصةالأحكامبعضوفى

وشمبببسرعةيتعفنلحمهأنالحديثالعلمأثبتالذىالحنزيرلحمفمثلا

أمراضئا.

:العددسفر

إحصائياتيتضمنلانهالسبعينيةالترجمةفىبالعددالسفرهذاسمى

تجوالهمبدايةعندالرابعالإصحاحإلىالأولالإصحاحفرإسرائيلبنىعن

فىوشممى.التيهفترةنهايةفىوالعشرينالسادسالإصحاحوفىالبريةفى

السفرإصحاحاتوعدد،السفرإفتتاحيةإلىنسبةبالبرئة636ول3العبرية

.36

بنىمسيرةقصةسردتوقفبعدالمسيرةقصةسردالكاتبيستأنف

ا!ويين.سفرفىموسىقياددتحتإسرائيل

وأسماءمصرمنموسىمعرحلواالذينالعشائرباحصاءالسفرويبدأ

وفى.الدويينووظائف.كهنونيةوشرانعالأسباطوكحالالعشائررؤساء

الثانيةالسنةفىالأولالفصحبعيدإسرائيلبنويحتفلالتاسعالإصحاح

مصر.منلخروجهم

الإصحاحوفىسحابعمودوينظمالارتحاليبدأالعاشرالإصحاءوفى

كانواعندماحالتهمبينويقارنونمصرخيراتإسرائيلبنويتذكرعشرالحادى

والعصيانوالشكوىالتذمرويبدأالصحراءفىحالتهموبينمصرفىمستقرين

بنىلتهدئةرجلاسبعينالرببأمرموسىفيعينث!خصاْلفمالْةستمن

نأعشرالثانىالاصحاحويشيرْ.سلوىساقتريحاالربوأرسلإسرائيل

حليماكانموسىوأنوهارلنمريمكلمالربوأن.كوشيهامرأداتخذهوسى

لهيستطلعمنأرسلموس!ىاْنالسفريذكرعشرالثالثالإصحاحوفى.وأمينا

.كنعاتأرضبأخبارلهويآتونالجواسي!مرريذهب،كنعانآرضعن
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ولكنولبناعسلاتدرالتىالأرضهذهعلىيزحفواأنالبعضوقرر

علىالقوموتذهر.المحطوةهذهعلىيقدمواأنوأبوابالمعظماستبدالخوف

غنيمةونساكاأطفالناونعطىمصرأرضفىمتناليتناوقالوا،وهارونموسى

ليردنارئيسانعينالبعضوقال.مصرإلىنعودأنلناخيراأليسللمصرين

لكن،إباشهموقدرإسرانيلبنىعلىالربوغضب(:144إصحاح)مصرإلى

بنىإيمانلعدمعقاباصنةأربعينالتيهفترةتكونأنفقررلديهتشفعموسى

عنالسفريتحدثثمبمعجزاتهلهمتجلىالذىالربفىثقتهموعدمإسرائيل

تجوالهم.فترةفىحدنتووقائعشرامْع

يظلمسهاومن،نجسهالإنسانجثةأنالسفرذكرهاالتىالشرائعومن

المنزلفىمنوكلنجسإنسانفيهيموتالذىوالمنزل،أيامسبعةلمدةنجسا

عليهليسمفتوحإناهوكل،التطهرعليهمويجبيتنجسونإنسانفيهماتالذى

عظمأوميتاأوقتيلامسمنوكل،نجسايعتبرالميتمنزلفىبعصابةسداد

.أيامسبعةلمدةنجسايعتبرقبرأوميتإنسان

الغباروهذاالخطينةذبيحةحريقغبارخلطهىالنجاسةتطهيرووسيلة

نيرعليهاتعلولمفيهالاعيبصحيحةء)36(حمرابقرةودمولحمجلدحررشبقايا

.وقرمزاوزو!اأرزخشبالحريقهذاوسطفىوطرح

المسكنويرش(النجاسة)ماءالخليطفىويفمسهازوفاطاهررجلوياْخذ

)إصحاحوالسابعالثالثاليومينفىهذهالرشعمليةوتكونوالناسوالامتعة

91:11، 1)A-حتىنجسًاوبظلملابسهالنجاسةماءرشالذىالرجلويغسل

.المساء

يمسومننجساالنجسالشخصمسهمنكليكونالنجاسةحالةوفى

يتنجس.النجس

vv

http://www.al-maktabeh.com



قورحمبنالربلىانتقام16()إصحاحقورحعصيانعنالسفرويتحدث

معه.ومن

وفى.أزهرتالتىهارونعصامعجزةعشرالسابعالإصحاحوفى

.الصخرةمنالماءتفجرمعجزةالعشرينالإصحاح

علىويضعهانحاسيةحيةموسىيصنعوالعشرينالحادىالإصحاحوفى

إليها.نظرإذاحيةلدغتهمنكلتشفىوهذهراية

وسيحونعوجهزيمةعلىوالعشرينالحادىالإصحاحأخرفىويتحدث

الربملاكواعتراضوبلعامبالاققصةوالعشرينالثانىالإصحاحفىيقصثم

.بلعاممعالربملاكحديثثمْبلعاممعالأتانوحديثبلعاملأتان

والتقدماتالميراثشرائععنيتحدث03إلى27منالإصحاحاتوفى

والنذدد.الأعيادأيام

بنتيكنلموإذاابنهناكيكنلمإنالبنتفتورثالميراثشريعةوحسب

المتوفىيرثأخوةهناكيكنلموإنالمتوفىأخيهإلىالميراثينتقلللمتوفى

عشيرته.منإليهالأقربنسيبه

المديانيينوهلاكالمديانيينمعالحربخبروالثلاثينالحادىالإصحاحوفى

هناكيكونأنالربويأمر،ا!ويينومدنالبريةرحلاتبسجلالسفرويختتم

ملثالمدنهذهوتكونالخطالقتلارتكبالذىالقاتلإليهاليهربملثمدن

ثلأثوتكون)3:12(للقضاءالجماعةأماميقفحتىالقاتليموتلكيلاالولىمن

.القصاصفهوالعمدالقتلحكمأما.كنعانفىمدنوثلاثالاردنعبرمدن

.الدمولرالقصاصوينفذ
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هـاذا.الملبمدينوتسكنهالدمولىمنعمدبدونالقاتلالجماعةوتحمى

الذىوششمر.حمايةلهفليسالدمولىوقتلهملجنةمدينةحدودمنالقاتلخرج

وبعد،عظمالاًالكاهنموتإلىالملتمدينةفىعمددونالقتلجريمةارتكب

الأصلى.مقرهإلىالعودةوششطيعالمحددةإقامتهينتهىموته

القطعمنعددعلىوشرانعتاريخيةأحداثمنمافيهعلىالسفرويحتوى

كانتوأغانى(018)17ْ12البئركنشيدوجمالأصالةفيهبعضهاالشعرية

العاشر.الإصحاحمن3536،الفقرتينمثلمختلفةمناسباتفىتنشد

الربفىثقته1تواضعهموسىشخصيةالسفرهذافىونلس!

إسرائيلبنىعلىغضبه(1-11:015)إسراثيلبنىمناستياؤه:92-32(01)

)oN:\'(.

التفنية:سفر

أحياناعليهويطلق.للشرائعإعادةلأنهالتثنيةسفرالسفرهذايسمى

إصحاخا.34علىويشتملالاشتراعم!نية

فىبأورشليملمعبدترميمهمأثناءالعمالبعضالسفرهذاإكتشفوقد

الثانىالملوكسفرفىجاءماحسبالأعظمالكاهنإلىوسلمؤيوشياالملكعهد

.22:8

ليكتشفهبالمعبدحجرةفىوأودعوهأورشليمكهنةكتبهالسفرأنويبدو

ناحيةإلىللشريعةوتوجيهااليهوديةالشريعةف!تطومراالسفرويعتبرالعمال

والكهنهَ.الأنبياءنظرلوجهتىتقريبا-يعتبروكذلك-وأخلاقيةإنسانية

ممارسةوليستالطيبالخلقأساساالربيهمالذىأنينالونكانوافالأنبياء

فىأساسىركنالطقوسممارسةأنهىالكهنةنظروجهةوكانت.الطقوس

والهداياألقرابينقدمإذاالاالربتبرضايحقىآ!الفرديستطيعولا.اديانة
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إلىمضرمنخروصهموقتمنإسرانيلبنىتار-بسردالسفرديبدأ.للمعبد

الربحبإلىإسرانيلبنىحثإليالخاسىالإصحاحفىيبدأطمالتيهفترة

الخامسالاصحاحوفى.إنقاذهمأجلمنالمعجزاتوعملخيرابهمأرادالذى

والعشرين(الحاديةا!رةإلىالسادسةالفقرة)العشرةالوصاياصياغةتعاد

بهاأمرالتىوالفرائضالوصاياعلىالمحافظةعلىالمحثفىالسفرويستمر

.الرب

علىويخصمإسرانيللبنىالربأخبارعنيتحدثالسابعالإصحاحوفى

اليهودتمرديذكرالتاسعالإصحاحوفى.الأخرىالشعوبمنالتزاوجعدم

الحجرلوحىلبخذموسىصعدعندمااليهودتمردفقد.عليهمالربوسخط

ليعبدونه.سمبوكاعجلالأنفسهماتخذواحينماالعشرةالوصاياعليهماالمكتوب

هناالكاتبويقول،اللوحينوكسرغضبصنعواماورأىموسىنزلوعندما

عليكمالربسخطهالذىوالغيظالغضبمنفزع!لأنىموسىلسانعلى

.ليبيدهجداالربغضبهاردنوعلى.أيضئاالمرةتلكالربلىفسمعليبيدكم

صنعتموهالذىالعجلخطيتكموأماالوقتذلكفىهارونأجلمنأيضئافصليت

غبارهطرحتثمالفبارنعمحتىجيداوطحنتهورضضتهبالناروأحرقتهفأخذته

الربيأمرالعشرالإصحاحوفى2(-9:911)الجبلمنالمنحدرالغديرفى

نأوأمرهغضئاكسرهالذىالعهدكلوحىالحجرمنلوحينينحتأنموسى

الوصاياالربوكتبالجبلإلىصعدأنهيقولموسىلسانوعلى.تابوتايصنع

موتعنيخبرثم.السنطخشبمنصنعهالذىالتابوتفىو!وضعهماالعشر

الكهانة.إبنهالعازاروتولىهارون

الثانىالاصحاحوفى،وخدمتهالتابوتلحمللاوىقبيلةالسفرويخصص

فيهيقدمرئيسىكمعبدواحدمكانبتحديدأورشليمكهنةنظروجهةتظهرعشر

ليحلإلهكمالربيختارهالذىفالمكانيقولعشرةالحاليةالفقرةففىالقرابين
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وكلوعشوركموذبانحكممحرقاتكمبهأوصيكمأناماكلإليهتحملونفيهاسمه

."للربتنذرونهاإلىنذوركمخياريكلأيديكمترفعهما

طاعةولاللربإلاعبادةلاأنوتأكيدتقريرعشرالثالثالإصحاعوفى

إسرائيلبنىإلهغيرإلهأىعبادةوتحريملعزيز

منجانباأنوالملحوظ،دقيقموضوعترتيبفىالشرالْععنيتحدثثم

هناالشرائعهذهفأساسالشرائعهذهفىتظهروالإنسانيةوالشفقةالرحمة

41الإصحاحبينفيماذكرتالتىالشرائعفىالمشرعويهدفاوالرحمةالعدل

حؤيهدرولافقيرفيهيضارلافاضلمجتمعتكوينالسفرهذامن26إلى

السبيل.وابنوالأرملةواليتيمبالمظلومالشرالْعوتوصى،عرففىعامل

فىالحصادمنئنْسىماهوحقًاالسبيلوابنوالأرملةلليتيمالشرعفيعطى

كلالحقلمحصولعشرتبلغزكاةإخراجوكذلك24:91-21(إصحاح)الحقل

لفيربالربايسمحولكنه02()23:لليهودىالرباويحرم(YA:)14سنواتثلاث

.(02:)23المهودى

ولا،الجريمةارتكبلمنيكونوأن.القصاصالسفرهذافىحددوقد

الخاصةبالشرائعالسفرهذاواهتم.،الجريمةارتثبلمنإلاالقصاصيكون

نأالرجلاكتشففإذاالزناجريمةعقوباتيحدد22الإصحاحففىبالمرأة

التىالمتزوجةالمرأةوعقاب.الموتحتىالرجمالزوجةفعقابعذراءغيرعروسه

فىللزناارتكابهاحالةفىيختلفالمخطوبةالفمَاةوعقابالزانىمعالقتلتزنى

فلاالحقلفىاهاالزانىمعترجمأنعقابهاالمدينةففى،الحقلفىعنهالمدينة

فىاستفاثتالفتاةأنالمشرعافترضإذيقتلالذىهوالزانىولكنعليهاعقاب

إذاأما،تسمعفاستغاثتهاالمدينةفىولكنيخلصهامنتجدلمولكنالحقل

إلرمنهاالزواجعلىيرغمالزانىفإنجريمةمخطوبةغيرءعذرافتاةارتكبت

طلاقهالهيجورولاالأبد
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قدإمرأةمنيتروجأنلرجليموزلاأنهالمشرعيقرر24الإصحاحوفى

الثانى.اووجطلقهاأوالثانىنرجهاماتدىانحتىالطلاقبعدوتروجتطلقها

لمدةبالجنديةيلتحقألاحديماالمتزوجعلىيحرمالخامسةالفقرةوفى

عام.

رملةباًالأخزواجأىاليباموثزواجالمشرعيقرر25الإصحاحوفى

اليهودىالرجلبزواج21()الإصحاحالسفرهذافىالمشرع!يسمح

كانتماوتنزعأظافرهاوتقلمشعرهاتحلقأنشريطةعلىالحرببسبايا

هذافىوتبكىبهاالزواجقبلاليهودىمنزلفىشهزاوتمكثملابسمنتلبسه

وأمها.أباهاالشهر

.بالنساءالرجالتشبهبتحريم22الإصحاحفىالسفرهذانصوقد

الموتحتىبالرجمالعاقالابنعلى21الإصحاحفىالمشرعوحكم

منصنفينواستخدامواحدحقلفىصنفينزراعةاليهودعلىوحرم()21:ه

،0)الحقلحراثةفىالحيوانات :9 Vfصنفينمنمصنوعةملابسلبسالوكذلك

(NN:YY).

المشرعوأوصى.إثنينبنصيبالبكرالابنخصللميراثتشريعهوفى

.-11()25:13الميزانفىيبخسبأللأالتاجر

كلعلىاللعناتوهذه،لعنةعشرةإننتاوالعشرينالسابعالإصحاحوفى

تحددالتىالعلاهاتيزيلمنوعلىالوالدينيُبَخللامنوعلىتمئالايعهلمن

واليتيمالأرملةظالموعلىالطريقعنالاعمىيضلمنوعلىالغيرملكيةحدود

وعلىاليتيمةأوالزوجةأمأوالأختأوالأبأمرأةفىالزانىوعلىالسبيلوابن

يخالفمنكلعلىوأنجيرا،برينةنفسلقتلأجزايقبلمنوعلىالنفسقاتل

.الربشريعة
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.الربلوصاياالحافظينبركاتوالعشرينالثامنالإصحاحوفى

يوجه.إسرائيلبنىإلىوجههلموسىطويلاحليثاذلكبعدالسفر!يذكر

حديثهمن!ينتهى،الرببشرانعبالتمسكإسرانيلبنىإلىنصائحموسىفيه

رأسعلىليكونالرباختارهالذىنونبنيشوعهوسيخلفهالذىأن!يعلن

.بعدهمنإسرائيلبنى

الكهنةإلىوسلمهاالتوراةكتبموسىأنالسفريقرر31الإصحاحوفى

شعبإسرائيلبنىأنيعرفلأنهقحفظأنوأوصىالعهدتابوتبجانبلتوضع

نشيداأنشدئم"موتهبعدفبالأحرىحياتهفىالربخالفواأنهمإذ،متمرد

الذينإسرانيلبنىويلوم،الصديقالعادلفهو،وشريعتهالربفيهيمتدحطرب

فالرب.ورعاهمحماهمالذىالربونسواتنفعولاتضرلاالأوثانقرابينقدموا

والنقمة.النعمةرب

إذا.وأحيىأميت،سآخرإلهوليسأناإننى:الربلسانعلىويقول

فىهارونمعالربخانبأنهلموسىإتهامالنشيديلىثممغيثفلاعقابهأنزل

.كنعانأرضدخولمنالربفيحرمهلذاإسرائيلبنىوسط

بنىأسباطعلىالبركاتموسىفيهيوزع33الإصحاحفىآخرنشيدثم

إسرانبل.

يعرفهلاقبرهمكانأننقرأوفيهموسىموتيذكر34الإصحاحفىثم

ذلكيزيدومما،عدةبقرونهوسىبعدكتبالسفرأنعلىممايدلوهذااحد

مركزيةمثلموسىعصرإلىتنتمىلاأفكارالسفرفىوردقداًنه،المضمون

نبيانجدأننابديلاليهوديةفىموجودةتكنلمالنكرةهذهأنحيث،العبادة

ملوك)الكرملجبلعلىللإلهمذبحايقيمقم.(التاسعالقرنحوالى)إليامثل

.(18أول
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كتابفإنلذا،اليهوديللتشريعأساسىمصدرأنهفىالسفرأهميةوتقع

الأحوالبقوانينخاصةكاملةمباحثفىالسفرهذاعلىاعتمدواالمشنا

الجنانية.والقوانينالشخصية

العلماءبعضولكنالتثنيةبسفرالقديمالعهدمنالأولالجزءينتهى

.يشوعسنرابزءهذاإلىيضينون

نأيمكنمابعدفيماكتبالذىاليهودىالتراثفىهناكأنبالذكرجدير

هناكأنيوحىمماالتوراةفىوردتالتىالرواياتبعضلسلسلةتكملةأنهيقال

عنالهجاداهفىذكرماالحصرلاالمثالسبيلعلىنذكرالنصوصفىفاقدا

الأصلى.موطنهفىوالأصنامإبراهيموعننوحقوم

قسم:قسمينإلىهذهوتنقسمالأنبياءأسفارالتوراةأسفاربعدولحمَع

يشملالأولوالقسم.المقخرونالأنبياءيسمىوأخرالمتقدمونالأنبياءيسمى

والثانى.الأولوالملوكوالثانىالأولوصمونيلوالقضاهيشوعأسفار

ومصدر،التيهفترهبعدإسرالْيلبنىتار-عنعبارهالأسفاروهذه

بعضمنبقاياوربماأسلافهمتاريخعنالقباثلبعضذكرياتالتاريخ

ونذكر،:0113يشوعسفرفىذكرهوردالذىياشركسفرالتسجيلات

هنافالتاريخ،الدينىالنظروجهةتخدمأسطوريةصورةفىالتاريخيةالحوادث

مبنىالتاريخىالتحليلو.الأمورتحريكفىالربيدلبياندىانماللتاريخليس

لغضبإسرانيلبنىأحوالوتتدهورالنكباتفتنحل.دينيةنظروجهةعلى

فيسعدهمرضىرإذالهمعقابايذلوهمأمماعليهميسلطالربغضبفإذا،الرب

وشمودلن.الرخاءويعم

At

http://www.al-maktabeh.com



سفريشيح:

هوويشوع.إصحاحا24منيتكونالذىيشوعسفرالأسفارهذهوأول

ويوصلهبطلهشأنإعلاءإلىيهدفالسفرهذاوكاتب،كاتبهوليسالسفربطل

خصهامعجزاتإليهفينسباليهودنبىموسىسيدهدرجةعنتقللادرجةإلى

عصإسرائيللبنىقيادتهعندالبحرشقبمعجزةموسىخصفكما،الرببه

إسرانيلبنىجيشأمامانفلقتالأردنمياهأنالسفريذكرمصرمنخروجهم

.(ا-316ة2يشوع)يشوعبقيادة

فىالشس!لهأوقفإذ،بمعجزاتيشوعخصالربأنالسفرويذكر

وضحفىالأموريينأعدائهمنالانتقاممنينتهىحتىجبعونعلىالسماءكبد

منعظيمةبحجارةاعداعهويرمىالربويتدخل(-0112:14يشوع)النهار

.(:11ا.)السماء

نفسويستخدم،أريحاعندالربجندرئيسكلميشوعأنالسفرويذكر

تقفلأنكرجليكمننعليكأخلعلهفيقولموسىالرببهاخاطبالتىالكلمات

سفرفىذكرتالتىالكلماتنفسهىوهذه(5N:هشموع)مقدسمكانعلى

حوريب.جبلعلىالربموسىلقاءعند3:هالخروج

لهوقالواللاموريينمواجهتهمعنديشوععلىإسرانيلبنوتذمروكما

ارتضيناليتناليبيدوناالأموريينيدإلىتدفعنالكىللعبورالشعبهذادفعت

7؟7(.)يشوعالأرلنعبروسكنا

كاتبأنويبدو،موسىقصةالعامةخطوطهاف!يشوعقصةوتشبه

الذىالأمر،موسىمرتبةإلىبيشوعالوصولإلىيسعىكانيشوعقصة

موسربطلهاقصةقصتانهناككانتأوفئتينبينكانصراعاأنإلىيشير

.يشوعبطلهاوأخرى
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تسكنكانتالتىالأممضديشوعحروبباخبارملئيشو4وسفر

نأديبصر.أهدانهمهلىإسرانيلبنولينصريتمخلدانئايهو.وكانالمنطقة

منالنوعهذامئلكتابهفىسانداكانالذىالمنهجففساتبعالسفرهذاكاتب

عينهـمقرفيسرميشعنقشكاتبمنهجهنيمتلفلامثلامنهجهفىفهوالأدب

،عشر(الحادىالاصحاحيشوعسفر))!هرم(لهقرباناالمدنوحرقبقتليهؤ

ميشعقتلعندماعينهوقرتسرالذىالموأبيينإلهكموشصهذافىيختلفولا

ميشعنقش)إسرانيلبنىمننبهْفىيسكنونكانواومن+عطرتْمدينةأهل

.11-17()33(منالسطور:

الملتمدنالعشرينإصعاحهفىال!صفريعدديشوعحروبنكرْوبعد

منالفزطالبلشرإممَائاالغطأالقتلمرتفبوإليهايلضكانالتىالمدنوهى

الكاهنموتإلىالممنهذ.فىيستقرونالدبنونهذلاهوكان،أولياًالقتلى

علىالمناطقبتقسيميشوعسفروينتهى،المريمةههد.فىحدثتالذىالأعظم

المربأنويقررالرببشريعةيشوءبلتمسكيوجههاوبنصانحالأسباطبعض

خبرالسفرينكرثنم،شريعتهخائفقكاإذا.معهميكونولنامتلكو.ماسيسلبهم

موسى.ضةنهايةفىحدثكماتمامايشوعموت

منفيهالولردةالتارينيةالمعلوماتأنيسموعسفرمضمونمنويتضح

بها،هوي!لملمبطولاتشخصياتهامنشخصيةعلىتضفىأمةتحيلات

التيهفترةبعدإسرانيللبنىيكنفلم،بينهاهاشتالتىالشعوبذلكفىممدة

فلمكاملأ)38(ت!صيئامصنةمدنلمعاربةال!ربىالعتادولاالنفسىالاستعداد

5:8()قضاةد!بورةأنشؤتقولكماحربعرباتولالروعولارماحلديهميكن

3:2(.)قضاةالحربفنونيعرفواولم

أرضإلىالطخولوسيلةفيالقضاة.سفر(يعرضهاالتىالنظروجهةولعل

فىوخاصنةكلهاالحقيقةإلىقنتصلاإنهاولو،الحقيقةإلىأقربكنعان
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بعدالقبائلياتذكرمنسجلتالفترةهذهعنالمعلوماتأنإذ!التفاصيل

قرون.بعدةالحوادثوقوع

التمعلا:سفر

المدنحولالأمرأولاستقرواوكأنهمإسرائيلبنىيصورالقضاةسفر

حقولإلىالمناطقهذهيحولونبدآواثمللرعىتصلحهتفرقةأماكنفىوالقرى

داخلإلىتدريجيازحفواثم،البلادأهلمنالزراعةفنونتعلمواأنبعدزراعية

.القرىالمدن

ثلاثةإلىالمتقدمينالأنبياءآسفارثانىوهوالقضاةسفرنقسمأنويمكن

:ءأجزا

منكنعانمنلأجزاءالقبائلبعضاحتلالعنيتحدثجزء-ا

.:هالثانىالإصحاحإل!الأولالإصحاح

إلى6:الثانىالإصحاحمن)القضاةعهدفىبطوليةأعمالذكر-2

0.31عشرالسادسالإصحاح

بنيامين.قبيلةعلىوإغارتهمدانقبيلةهجرات-3

نتيجةوعقائديةخلقيةتغيراتمنإسرائيلبنىانتابمايصوروالسفر

وأجاوروهاالتىالمناطقتسكنالتىبالشعوباتصلواأنفبعد.حياتهمتغيير

رؤسائهمجهودالسفرويذكر،الاْوثان)913وعبدواربهمنسوابينهاسكنوا

بهاجاءالتىالديانةعلىخطورتهاْدركواالذىالتيارهذالمقاومة()القضاة

ثمكالبدويعيشونكنعانفىوجودهمقبلإسرائيلبنووكاننبيهمموسى

استقرارهد.بعدالحضارةإلرالبداوةمنحياتهمتحولت

أصبحثمالتقريبوجهعلىمتساويينالبداوةحياةفىالجميعكانوقد

.والمدنالقرىأهلقيمعنتختلفالخلقيةقيمهموكانت.والفقيرالغنىمنهم

.كنعانأهلألهةصفاتعنتختلفإلاههمعنتصورو!االتىالصفاتوكانت
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بعيداعنهعرفوهاالتىوطبيعتهبصفاتهيهو.أنرأوااستقرارهموبعد

كنعانسكانوكان.فيهاواندمجواجاوروهاالتىالشعوبالهةوعرفوا،عندهم

،رببمعنىبعلعندهميسمىالإلهوكان.بيئيةمنافعالآلهةهذهإلىينسبون

وآخرالأرضلخصوبةوأخرللمطربعلفهناكاإليهيلضونربمنفعةلكلوكان

إلخ...الماشيةلإخصاب

المغرياتمنكثيرفيهاوأعيادبعلكللعبادةتقامطقوسهناكوكانت

وشاركوا.إسرائيلبنىأعينفىالأبعالهذهعبادةفراقت،والدعارةكالسكر

ي!حركأنلابدوكان.الأصلىإلاهمليهوهعبادتهمهع،عبادتهمفىكنعانأهل

ليحتفظواالأبعالصفاتيهوهعلىويضفوا.إسرانيلبنىقبانلشيوح

.الأبعالمعابدمكانليهوهمتعددةمعابدوأقاموا،بوحدانيته

عهدوانتهى،قاضياا2السفرذكرهمالذين(القضاة)الرؤساءوعدد

إلىأسطوريةبطولاتالسفرأضفىوقد.مملكةوتكولنالملكيةبقيامالقضاة

الإصحاح)منوحبنشمشونقصةمثلالشخصياتوبعضالرؤساءبعض

قصةمثلمتداخلهقصصلكنهاواحدةليستالقصةهذهأنويبدو14-17(.

وموته.دليلةومععزةوعاهرةإمرأةمعوقصتهونذرهميلاده

درجةإلىالأساطيرهذهنسجفىكبيرادوراالخياللعبوقد

اللامعقولية.

قصيدةوهىالعبرىالأدبعرفهاالتىالقصالْداًقدمعلىالسفرويحتوى

مثلمختلفةأدبيةصورعلىأيضمَاويحتوى(الخامس)الإصحاحدبورة

الأحاجى.
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سف!ممرثيل:

ديانةمناليهوديةالديانةوجهفيهاتغيرتالتىالقضاةفترةانقضاءبعد

شرائعهافىالزراعيةالبيئةتناسبديانةإلىصحراوىطابعلهابدوية

الديانةلحمايةواحدلواءتحتإسرائيلبنىلتجميعجهودبدأتوطقوسها

ويكون.شرائعهاوفرضبحمايةيقومملكرأسهاعلىدولةوانشاءوتوحيدها

بنىعندالملكيةبدايةتاريخوالثانىالأولصموئيلأسفاروتسردليهوهأداةاطك

أوجدالذىصمونيلالنبىقصةبسردالأولصمونيلسفرهـلحبدأ.إسرانيل

صموئيليكنولم،ملكأولشاؤوليديهعلىوتوجالملكيةوأسسالقوميةالوحدة

الملكىالنظاممساوىءهِبينالثامنالإصحاحففى"الملكىللنظامالمتحمسينمن

ولكن،ملكاشاؤوليمسحالربمنوبأمرالشعبلإصراراستجابهولكنه

لأ\الفقرةعشرالخامسالإصحاحففىشاؤولعلىالربغضبماسرعان

مدينةفىماكليحرمولمأمرهخالفلأنهملكاشاؤولتنصيبعلىالربيندم

:28(.16الإصحاح)داودإلىالمملكةعرشينقلأنالربوقرر.ليهوهعمايق

التىالرسيئةالروحعنهليطردلشاؤوليعزفعودكعازفداودوشهر

أسطوريةصورةفىدارودشجاعةوتظهر.عليهالربغضبأنيوممنلازمته

مسلحاكانجلياتأنرغموحجربمقلاعيقتلهأنواستطاعجلياتنازلإذ

الدراماعنصرالكاتبوشخل.شجاعتهفيهوقدرواالناسوأحبهكاملاتسليحا

ينتزعأنخشيةمنهالانتقامفىيفكرداودعلىحاقداشاؤولويصورالقصةفى

إصحاح)منهللانتقامتمهيداابنتهيزوجهأنففكر.الملكأولادهومنمنه

:281)Aلهاسرتاحبتهالتىشاؤولابنهزوجتهولكن،المؤامراتلهودبر

توجالذىللملكواحترامهداودأخلاقنبلالكاتبيظهرثم.يهربأنواستطاع

24(إصحاح)الفرصةلهاتيحتعندماشاؤوليقتلأنويأبىالرببأمر

عنالسفريحدثناثم"بعدهمنملكاويبايعهالنبلبهذاشاؤولذاكإذويعترف
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قصةالكإتبوشنهى،الفلسطينيينأمامينهزمأنإلىتدريجياشاؤولنجمأفول

وتمثيلورجالهالمعركةفىمعهكانواالذينأولادهوموتانتحارهبمأساةشاؤرل

وحرقها.أبنانهوجثثشاؤولجثةجلعاديابيشسكانوسرقةبجثتهالفلسطينيين

موتخبربوصولالثانىصموئيلسفرويبدأالأولصموئيلسفروينتهى

يعتلىالثانىالإصحاحوفى.بقصيدةوابنهلشاؤولرثائهداوردإلىشاؤول

بنابنيريدعىالذىكشاؤولجيشقائدولكن."الخليلْ"حبرونفىالعرشداود

المناطق،بعضعلىشاؤولابناءمنابناوينصبالعصيانويعلنينشقنير

ينتصر.أناستطاعداودولكنوداودشاؤولبيتبينالأهليةالحربواستمرت

إسرائيلبنىعندالملكيةنظامأنإلىالحوادثلهذهبذكرهالكاتبيشيروربما

إلهية.إرادةوإنماوراثيةليست

جبلعلىحصناديبنىأورشليمعلىداوديستولىالخامسالإصحاحوفى

صهيون.

بإمرأةأعجبإذ،داودارتكبهاخطيئةيذكرعشرالحادىالإصحاحوفى

معليلةلينامزوجهاباستدعاءخطيئتهيخفىأنوحاولمنهوحبلت،رجالهأحد

بأنأوامرهفأصدر-معاركفىوالجيشبيثهيدخلانابىالرجلولكنإمرأته

وفىمنهويتخلصيموتحتىالحربفىالجيشمقدمةفىالرجلهذايكون

أنههومثلاضارباناثانالنبىلسانعلىالربيعاتبهعشرالثانىالإصحاح

الايملكلافقيروالاخر،الماشيةمنكثيرايملكغنىاحدهمارجلانيوجدكان

تعجالتىحظيرتهمنلهيذبحانفبدل،الغنىعلىضيفونزل.واحدةنعجة

للضيف.ليقدمهاويذبحهاالفقيرنعجةعلىيعتدىبالماشية

وتوعدثارداودعلىالقصةناثانالنبىقصعندمااًنهالسفرويقول

عقاباالفقيرمنأخذهماامثالأربعةليردالغنىسيرغمأنهواقسمالغنىالرجل
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طينانانافبىوةيف.الغنىالرجلهوأنت:نانانعليهفرد-قسوتههلىله

ارتكب.ما

القصةهذهردأوالكاتبأنويبالو.ببتهومنمنهسينتقمالربانوأخبره

يرضىلاوأنه.يعلنمايعرفكهاالإنسانيسرمايعرفالربأنيوضح

الظالم.جبروتكانتمهماللمظلوموينتقمبظلم

هىالقصصهذ.وأول.الانتقامقصصيوردالقصةهذهسردومعد

ينفردانبصلةواستطاع)تامار(بناتهمنبنتا)أمنون(داودابناهمنابنأحب

ينتقمانإلاداودبنابشالومأخيهامنكانفما5معهاالزناحريمةويرتكببها

وفى،.داودوأثارغضبوهرب:93(13الثاش)صموئيلأمنونفقتلمنه

أبشالومابنهمنالانتقاممنداودينحىانيوابيحاولعشرالرابعالاصحاح

ولهاأرملة)نهامضمونهانفسهاعنقصةعليهتقصحكيمةإمرأةلهفيرسل

ليسروتهماْأنالمرأةفصارحتهعشيرتهاوقامتالاخراحدهماوقتلابنان

نابعديوأبمنبإيعازأبشالومابنهحياةلتنقذمثلاتضربوانهاصحيضا

اثورةوقادأبيهعلىتآمرأبشالومولكنأبشالومعنعفىالقصةهذ.داؤسمع

إلىداودوعادعشر(الثامن)الإصحاحأبشالومقتلثمداودوهربضده

.الحاللهواستقرأورشليم

22الإصحاحفىقصيدةالكاتبيوردداودقصةسردمنالانتهاءوبعد

.داودعهدفىلمعواآبطالأسماءيحصىثم.الشعريةداودبراعةعلىتدل

.بالبلادحلوباءبذكرالثانىصموئيلسفروينتهى
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الأقداسوقدسأوسطوفناءأمامىفناء،أجزاءثلانةإلىالمعبدهـسنقسم

عليهنقش،العهدتابوتالأقداسقدسوفى2(ا)6:خالصبذهبالمغطْى

خمسالكروبجناحوطول،أذرععشرةبارتفاعالزيتونخشبمنكروبان)2"(

رسومالكروبينعلىونقشالعهدتابوتوشماريمينعنالكروبانووضع،أذرع

بذهب.وغطيازهور(ويراعم)نخيلالزراعيةالبيئةمن

الفناءوفى،مطرزةستاثرالأوسطالفناءعنالأقداسقدسويفصل

لوجهيوضعالذىالخبزأى"الوجهخبز!عليهامائدةالنحورمذبحالأوسط

منغيرهمبعقاثدذلكفىمفمرينالخبزهذايضعوناليهودكانفقد،الرب

كانتالأوسطالفناءجانبىوعلى-لمهةالطعاميضعونكانواالذين،الشعوب

منالمنائروكانتاليسارمنوخمساليمينمنمنائرخمسالشموعتوضع

وبوعز(.)ياكينالنحاسمنعمودانجانبيهعلىبابلهالأمامىوالفناء،الذهب

وخمسالأيسرالجانبعلىخمس،نحاسمنمراحضعشرالمعبدوأمام

النبانح.لغسلوذلكالأيمنالجانبعلى

"بحرالمذبحوبجانب-النبانحلحرقالمذيحبنىالمعبدمدخلوأمام

)3،(تماثيلالحوضهذاويحمل،النحاسمنحوضعنعبارةوهو"النحاس

هذاوكان-الأصليةالجهاتمنجهةإلىثلاثةكليتجهثوراعشرلإثنى

الغالية.المعادنمنبأوانالمعبدزودوقدالكهنةفيهيغتسلالحوض

لإظهاركانوالعظمةالأبهةبهذهوإظهارهبالمعبدسليماناهتمامأنوشبدو

مملكته.فىمعابدلهاتبنىأنسمحالتىالشعوبآلهةبينيهوهعظمة

طقوستفتيتسليمانمنهوبذلك،لليهودللحجاجكعبةالمعبدوأصبح

واحد.رئيسىمكانفىوجعلهايهوه

المملكةاضمحلالعنالحديثعشرالثانىالإصحاحفىالمصنفويبداْ

شماليةمملكتينإلىوانقسامهاعظيمشأنذاتسليمانعهدفىأصبحتالتى
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الملدللى:سن!ا

22منيتكونالذىإ()ْالأولالملوكسفرمنالأولالنصفهـمتضمن

فى)طلبهاحكمةمنبهيتصفكانوما.ومملكتهسليمانسيرفىعلىإصحاحا

لهذهاستخدامهوكيفيةلحكمتهأمعالةالكاتبويورد.ا(ة34الربمنحلم

الثالث.الإصحاحفىذكرماالأمثلةهذهومنالحقائقإلرللوصولالحكمة

سليمانإلىوجاعتاطفلهاماتأنبعدأخرىمنطفلاامرأة"سرقت

يشطربأنسليمانفأمرطفلهاالحىالطفلأنتدعىوكلتاهمابينهماليقضى

بللايشطرالطفلوقالت.الحقيقيةالأمفظهرت.شطزاامرأةكلوتأخذالطفل

."الأخر!المرأةتاْخذه

تفوقكانتحكمتهوأنحكمةلسليمانأعطىالربأنالسفرهـمقول

شعرهفىوتناولشاعراكانوأنه.3(.:الرابع)الإصحاحمعاصربه

بينعظيمةمكانتهكانتسليمانوأن.:33(الإصحاحنفس)كثيرةموضوعات

ويذكرسليمانقصرفىالترفعنالسفرويتحدث34(الإصحاحنفس)الملوك

ونجاتهوكانت.جاريةمالْةثلاثقصرهنجىوكانامرأةمائةسبعتونجأنهعنه

معابدالألهةلهذهسليمانوأقام،بأل!هاتاثىزوجةكلوكانت،مختلفةأمممن

8(.،:117إصحا!أ)

كلمنوأهمأسمىويظهرهإسرائيلبنىبإلهيهتمأنلسليمانلابدوكان

معروفغيرمكانفىالمعبدبنىفقدلذا-الأخرىالشعوبتتخذهاالتىالألهة

المعابدبهندسةهندستهفىالمعبدتالروقدزمانهتحفةوجعلهأورشليمفىالآن

ذراعاستينالمعبدطولوكان.ا؟4(الأخرىالشعوبمعابدمنوغيرهاالمصرية

ذراغا.عشرينوعرضه
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عندماغضبالربأنوهيسينيةنظروحهةمنالاضممدلهذاويفسروبنوبية

لهذهمعابدببناءوسمحآلهتهنبإحضارالأخرىالأمممنلزوجاتهسليمانسعح

إحداهما،نظروجهتىوسليمانداودقصتىفىنلحظأنويمكننا،ا!ة

ئعادية.والأخرىئناصرة

المملكةسقوطإلىمملكةكلأخبارالثانىالملوكسفرفىذلكبعدوش!رد

وانتشارالربشريعةبمخالفةالسقوطهذاويعلل-الأشوريينيدعلىاالئممالية

علىيهوهغضبإلاالسقو!هذاوما.الشماليةالمملكةفىيهوهغيرألهةعبادة

المملكة.هذه

فيهاسلمتوالتىوأشررالجنوبيةالمملكةبينالحروبعنيتحدثثم

الذينالملوكعنيتحدثثم،المدينةلهذهالربحبعلىدليلاالدمارمنأورشليم

العهدوإنتهاءصدقياحكمأيامسقوطهاحتىالجنوبيةالمملكةحكمعلىتفاقبوا

المعبد،فىماكلوتحطيمالمعبدوتدميرالبابلىبالسبىإسرانيلبنىعندالملكى

التاريخلسردوسيلةالسياسىالتاريخالأسفارهذهكتاباتخذفقدأشرناوكما

إسرانيل.لبنىالدينى

إسرائيلبنىوارجاعالأوثانلعبادةالثصدىفىالأنبياءجهودذكروقد

الأنبياءبعضوكان،دينيةبإصلاحاتبالقيامالملوكإلىوالإيحاءيهوهلعبادة

أول)ملوكالمطرأسقطالذىإيليامثل،معجزاتلإظهارطقوسايمارسون

لمذهبتخضعالعصوربعضفىالأهةكانتالأنبياءوبفضل.-45(18:42

ولكن.(قءم715سنة)حوالىحزقيالالملكعهدفىكمايهوهعبادةفىصارم

حدثكمايهوهضدبانتفاضةويقومالمذبهذاعلىيثورالشعبكانماكئيرا

3.ق685سنةمنشاعصرفى

المظخرين.بالأنبياءيسمىالذىالقسميبدأثم

9،

http://www.al-maktabeh.com



فىظهرواالذينالأنبياءإلىنسبالذىالتراثعنعبارةالقسموهذا

المستقيم،الطريقإلىوهدايتهماليهودقيادةفىومحاولاتهممختلفةعصور

ميدانيوسعواأنيحاولونوكانوا،اليهودنفوسفىالدينيةالعاطفةوتعميق

وليسرعامادينااليهوديةويجعلواالإنسانبنىمنجزءأكبريشملبحيثالدين

.الناسمنقليلةفئةإلهوليسأجمعينالخلقإلهفيهوهخاصا

هوإسرائيلأنتقولالحاليةالنسخفىكماتعاليمهممعظمكانولكن

معاقبةإلىيهوهيعمدلذلكليهوهمضلصةغيرإسرائيللكن،المختارلِهوهشعب

الأمممنيرحمهملامنعليهمفيسلط،(بالعناد)ْالممتلئينالعصاةإسرانيلبنى

وتأديبتهنمبفىيستخدمهالد!وهآلاتعنعبارةالأخرىالأممأنأىالأخرى

طاعته.عنخرجواإذاشعبه

الأخرىاياممتقاليدكانتوإذا،إلهمعهيكونأنيقبللاغيورويهوه

تكونأنيمكنلاشياطينالأنبياءنظرفىهىفإنمايهوهغيربالهةتعترف

الحبوررحبالظلميرضىلاالذىالعدالةروحويهوه،ألوهيتهفىليهوهمنافسة

سيناتهعنيتجاوزولكنهلمعاقبتهمالأخرىالأمميسخرالذىشعبهيحبالذى

بالعلاقةيهتمواولموالشعبالرببينبالعلاقةالانبياءاهتماموكان-تابواإذا

هذهأنولوالقبيلهذامنإشاراتيظهربدأالذىأرمياءقبلوالفردالرببين

،سفرهفىالفرديةبالمسؤوليةإشارةوتتضح،وضعيفةقليلةالإشارات

.(بذنبهيموتواحدكلبل)يقولحيث3الفقرة31الإصحاح

وسفرأشعياءسفر.أقسامأربعةإلىالمقخرينالأنبياءممَسيمهـممكن

الصغارالانبياءباسميعرفوننبياعشراثنىأسفارثمحزقيالوسفرأرمياء

وزكرياوحجاىوعوبدياوحبقوقوصفنياوناحوموميخاوهوشع-j-)عاوهم

ويونا.ويوئيلوملاخى
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البابلىالسبىقبلظهرواالنينالأنبياءأقوالالأنبياءأسفاروتمثل

.وبعدهالبابلىالسبىأثناءظهرواوأنبياء

وناحوموميخاوأشعياءوهوشععاموسالسبىقبلظهرواالذينومن

إلىالقوميةمنالإلهفكرةتطويرفىهؤلاءساهموقد،وحبقوقوصفنياوأرمياء

العالمية.

وصفوقد13:6-9(أشعياء5:8)عاموسالربيومإلىوأشاروا

وأنالأيامأخرعنأشعياءوتحث،فيهنورلاظلاميومبأنهاليومهذاعاموس

الأنبياءهؤلاءونادى(الثاني)الاصحاحواحداإلهاالكلسيعْبدالأيامآخرفى

كلسيعمالربمجدأنإذ25:7()أشعياءالأممكلبينالسلامفيهيسودبعالم

إسرائيلبنىعندخطينةليستالأوثانعبادةآنالأنبياءهؤلاءوعلم،الأمم

علىسيعاقبونوأنهمالأخرىللشعوببالنسبةخطينةتعتبرأيضافهىوحدهم

بنىحالالأنبياءمنعددوسجلإسرائيلبنوعليهاسيعاقيكماالجرمهذا

الذلةمنإسرائيلبنىسيلحقبماولَنبأواالآثامفىوانغماسهمإسرانيل

.()6،والمسكنة

وبعدهالسبىاثناءفىظهرفقدالبابلىالشبىقبلأنبياءهناككانوكما

فترةفىالربلشريعةحراساوكانوا،إسرانيللبنىالطريقينيرونأنبياء

وبردحخطابىبأسلوبنبوعاتهتمتازالذىحزقيالالأنبياءهؤلاءمنالسبى،

طبيعةولكننبوطتهفىسياسىاتجاهفهناكالسبىقبلماأنبياءوكبعضبلاغية

قبلماأنبياءنبؤاتفىالسياسيةالنواحىكانتفقد،عندهيختلفالاتجاههذا

المنطقةفىالكبرىالقوىاحدىلمهادنةللحاكمتبدىنصيحةعنعبارةالسبى

نبوخذإلىيوشيابنقايميهو،يهوداملكيخضعأنيرىكانالذىكأرمياء

)أرمياء27(.بابللملكيخضعلامنكلسيعاقبالربلأنبابلملكناصر
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حكومةتقومأنيرىكانأنههوحزقيالنبؤاتفىالسياسىالاتجاهأما

دستورالتثنيةسفرفىوردتالتىالشراثعوتكونكهنةرأسهاعلىيهوديةسينية

الأرضبينرفعتهروحاأنالثامنالاصحاحفىحزقيالويقولالحكومةهذه

المذنبيزمنمخطفةمجموعةالربوأراهأورشليمإلىبابلمنبهوأتتوالسماء

سفرفىنبوعاتهنقرأبابلعلىقمبيزاستيلاءبعدنبىوجاءإسرائيلبنىمن

باشعياتالقديمالعهدعلماءيسميهوالذى-05(04الإصحاحمن)أشعياء

كانتإذ،اليهوديةسماءفىظهرتالصوفيةمننوعتعتبرونبوعاتهالثانى

والعكس،الآخرالعالمفىالضعفاهسيصبحونالعالمهذااقوياءأنفكرته

السياسيةالظروفنتيجةاليهوديةفىالسبىإبانظهرتالفكرةهذهأنوالواقع

افضل،حالةإلىالسياسيةحالتهممنالخروجفىوأملهماليهودفيهاوجدالتى

بعد.فيماالمخلصالمسيحفكرةعلىكبيرأثرذاتالفكرةهذهكانتولقد

الأمليبثأنوحاولزكرياظهرالسبىمنالرجوعلليهودسمحأنوبعد

المعبد.بناءطريقعنالشعبهذاقوةويعيد

بينالوحيدهويوناوسفر،)يونس(:يوناسفرالأنبياءقسمويضم

علىيشتملولكنهالنبىاقوالعلىيشتمللاالذىعشرالاثنى،الانبياءأسفار

التىنينوىمدينةإلىيذهبأنالربمنهطلبهندمايونسأنوهىقصته

عنبهايبعدسفينةليسدقلفذهب،يهربأنأرادأهلهاقلوببفلظاشتهرت

ثمحوتوابتلعهالسفينةوأغرقغضبالربولكنرسالتهمنهروباكلهاالمنطقة

يشملسلطانهبلمعينةبمنطقةمحدوداليسالربأنالسفروفلسفة،لفظه

آرامى.لنصعبريةترجمةالسفرانالعلماءبعضويرىكلهاالاقاليم

عوبديافسفرالانبياءأسفارمنسفركلفىالاصحاحاتعددويختلف

وعدداصحاحينعلىيشتملحجَاىوسفر،واحدإصحاحمنيتكون

ويوئيليولاأسفارأماثلاثةوملاخىوناحوموصفنياحبقووأسفارإصحاحات
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إصبحاحاتسبعةعلىيشتملميخاوسفرإصحاحاتأربعةعلىكلفيشتمل

أربعةعلىدذكرياهوشعوسفرإصحاحاتتسعةعلىيشتملعاموسوسفر

أرمياءوسفرإصحاحاوأربعينثمانيةعلىيشتملحزقيالوسفرإصحاحاعشر

وستينستةمنيتكوناشعياءوسفرإصحاحاوخمسيناثنينعلىيشتمل

إصحاحا.

الأسفاربعضأنبمعنى،الأسفاربعضوحدةالعلماءمنكثيروينكر

الذىأشعياءكسفر،مختلفةعصورإلىينتمىنبىمنأكثرنبوعاتعلىتشمل

الآخر.عنمخطفجيلإلىمنهمكلينتمىأنبياءلثلاثةأسفارثلاثةمنيتكون

أسفارعلىيشتملالقسموهذا:المكتوباتالقديمالعهدأقساموثالث

وأسفارونحمياوعزراوالثانىالأولالأيامأخبارسفرمثلتاريخىطابعها

أرمياءومراثىوالمزاميروالأمثالأيوبمثلشعرمعظمهادبياتراثاتتضمن

.لإنشاداونشيد

الرمزيةعلىفيهاالكاتبيعتمدنبوعاتعلىيشتملسفرالقسمهذاوفى

.الإنشاد()نشيد

أدبوعلىأيوبسفرمثلفلسفيةموضوعاتعلىالقسمهذاويشتمل

رثاءأشعاروعلىكالمزاميروصلواتابتهالاتوعلىالامثالسفرمكلحكمة

.ايأنشادنشيدكسفرغزلأشعاروعلىأرمياءكمراثى

خاصةأهميةلهاوالتىالمكتوباتفىتاريخىطابعلهااقىالأسفارومن

النسخةفىمنفصلاتسفرانأنهماولوالسفرانوهذان،ونحمياعزراسفر

معلماتالسفرانويتضمن،واحداسفراكاناأنهماإلاالقديمالعهدمنالحالية

ويشتمل،البابلىالسبىمناليهودعودةبعدإسرافيللبنىالدينىالتار-عن

بابلمنأورشليمإلىرجعواالذيناليهودرؤساءأسماءعلىونحمياعزراسفر
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والاصحاحالسابعالاصحاحونحمياالثامنوالإصحاحالثانىالإصحاحعزرا)

العقليةنتاجمنكاندستورإعلانفىلعزراالفضلويرجع.(عشرالثانى

نأويبدو.الربشريعةالدستورهذا..وكان8:3()نحميابابلفىاليهودية

ملكباسمالشريعةهذهحملفقدلذاالفارسيةالدولةموظفىمنكانعزرا

ونظمإسرائيلبنىعلىالحاكمهووأصبحأورشليمإلىعزراوجاء.الفرس

والحكومية.المدنيةبصفتهوالقضائيةالدينيةاليهودأحوال

واخذوهاسلبوهاقدالبابليونكانالتىالأوانىوأعيدتالهيكلبناهوأعيد

إسراثيل،بنىمجموعةمنالوثنياتالنساءنحمياومعهعزراوطرد.بابلإلى

الشعب.أفرادبينالدينىالحماستقويةعلىوعملوا

عشرثلاثةمننحمياوسفرإصحاحاتعشرةمنعزراسرفويتكون

إلىالخامسةالفقرةالخامسالإصحاحمنالأجزاءكتبتوقدإصحاحا

قسمأسفارومن،الآراميةباللفةعشرةالرابعةالفقرةالسادسالإصحاح

سفرإلىيقسمالذىالأيامأخبارسفرالتاريخيةالكتبمنتعتبرالتىالمكتوبات

فىوردتالتىالأحداثسردالسفرهذاويعيد:والثانىالأولالأيامأخبار

العلماءبعضويعتبر.والملوكصمونيلأسفارفىوخاصةالقديمالعهدأسفار

سفرفىالواردةالأحداثيسردالذىالمؤرخهوعزراأنمثل

،عزراعصربعدكتبالسفرأنيعتقدونالعلماءبعضولكن.الأيامأخبار

السفرفىبعضهايذكرقديمةوثالْقمنمعلوماتهالسفرهذاكاتباستقىوقد

أخبار)الرائىجادوأخبارالنبىناثانوأخبارالرانىصموئيلأخبارسفرمثل

92:92الأيام FYI)ومدرش(:992الثانىالأيام)أخبارالشيلونىاُحياونبوة

)أخبارويهوداإسرائيلملوكوسفر:22(13الثانىالأيامأخبار)عدوتفسير

.21:7()7"(الثانتىالأيام
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لىمضيف،ويعدلويبدليغيركانبلالمصادرمنينقلالكاتبيكنولم

منهذاويتضح،الكهنةنظروجهةيخدمكهنوتىكمؤرخمعينهدفإلىليصل

عشرالخامسوالإصحاحالأولصمونيللسفرعشرالسادسالاصحاحمقارنة

الإصحاحالأولالملوكوسفرالأولالأيامأخبارسفرمنا-23،28الفقرا!

التالية.والإصحاحاتالخامسالإصحاحالثانىالأيامأخباربسفرالثامن

أنهوعلىاليهودىالمعبدمؤمسسأنهعلىداودالأيامأخبارسفرويصور

الإنشادأدخلالذىهووداودإلخ(..21:18الأولالأيامأخبار)الثانىموسى

الأولالأيامأخبار)ا!ويينونظم25:\(6:31،الأولالأيام)أخبارالمعبدإلى

:23)V)الخاصةوأعمالهإنجازاتهعلىيركزكانداودعنحديثهفىأنهونجد

التوحيدعلىيوكددانماوكان.إصحاحا91بحوالىداودخصوقدبالمعبد

نقولأنونستطيع.،ا-91(.92:الأولالأيام)أخباراليهوديةللديانةكأساس

لديهأساسوالصلواتفالعبادةالكهنةوجهةترددالأيامأخبارنصوصان

ولكنالخلقلفساديحللاإسرائيلعلىيحلكانالذىوالعقاب،الربلرضاء

يجب.كماالطقوسيؤدوالهولمعبادةحقالربيعبدوالملانهم

الأدببمنهجولكندانيالسفرالتاريخمجنتتحدثالتىالأسفارومن

الربقررهمحتوممصيرالتاريخالسفرأنهذاهـلعتبر(الرؤى)أدبالأبوكالبسى

يشاءلمنالملك!يعطىالعالميحكمالذىفهووسلطانهبقوتهوبصيرهبحكمة

:32(.)4حكمهيعترضأنأحديستطيعولا(4:142My()دانيال

إلىالأزلمنذالأوحدوالسلطانالحكمةصاحبالقادرالواحدالإلهوهو

02-22(.)2:يشاءلمنوالعلمالحكمويعطى،ويكونكانبماالعالمالأبد

تسودفصل،فصلينمنيتكونالدرامامنكنوعالتاريخالسفرويعرض

.الربمملكةفيهتسودوفصلوثنيةممالكفيه
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بهذاوقصد،الحسيديمطائفةإلىينتمىالسفرهذاكاتبأنوبيدو

)إبيفانوسانتيخوساضطهادفترةفىاليهودفىالأملروحبعثالكتاب

33\حوالى .A1\-oA)المتدينين.لليهود

نبوختهددهمعندمادانيالأصدقاءلسانعلىالكاتبفلسفةعنولعبر

18،)الفقرةالثالثالإصحاحفىالنارفىبالقائهمنصر NV)ازهو)1:قولهفى

منينقذناوأنالمتقدةالنارأتونمنينقذناأنيستطيعنعبدهالذىالهنايوجد

نسجدولاالهتكنعبدلاأنناالملكايهالكمعلومافليكنوإلاالملكأيهايديك

.11نصبتهالذىالذهبلتمثال

التىاللفةهىوالآرميةباللغةمنهجزءكتبعزراكسفرالسفروهذا

فرالرابعةالفقرةمنفالنصوصر،الفتراتمنفترةفىاليهودبينسائدةكانت

بالآراميةالسابعالاصحاحمنوالعشرينالثامنةالفقرةإلىالثاشالاصحاح

وكتبتبالآراميةألفدانيالسفرأنويقال،القديمالعهدباراميةتسمىالتى

منهجزءوفقدبالعبريةكتبالسفرأنالبعضويقولبالعبريةونهايتهالسفربداية

جزءاوجدالسفرجامعانيعتقدمنوهنا-بالآراميةالمفقودالجزءكتابةوأعيد

وفارسيةأكاديةمفرداتعلىالسفرويشتملهذابالآراميةوأخربالعبرية

ويونانية.

حدثانهيقولإذ،تاريخىخطفىفيهاالكاتبوقعبمقدمةالسفرويبدأ

تاريخياولانعرف،بابلإلىلليهودسبى.(.مق066حوالى)قيميهوياعهدفى

الربخبَاوعلماحكمةيبينثم،قيميهوياعهدفىالسبىهذامثلحدثانه

ودا-الكلدانيينحكماءويفوؤبهماالملكيبهراندانيالواستطاع،دانيالبهما

،عصرد-حكطمناحدمالايعرفهيعرفبان،الربمنبعونقدرتهمدىأظهر

ساجداالملكخر.رؤياهلهوفسر،رؤياهفىراَهمانصرنبوخدللملكقصإذ

تمسكمدىيبينالثالثالاصحاحفرثم،الرببعظمةالوثنىالملكواعترف

--الت،وامرالملكصنعهلصنكلالسجودورفضهمبدينهمدانيالاصدقاء
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النارمنحفظهمالربولكن،النارمنأتونفىيرمواانوقبلوا4لهبالسجود

منبه.للمؤمنيندىانقاذ.دانيالأصدقاءربقدرةالملكرأىوعندما،وانقذهم

خرقدكانالملكانوالملحوظوانقذهمملاكهأرسلالذىإلاههمباركالنارلهب

نافيمكنلذاالثانىالاصحاحفىدانيالالهبعظمةاعترافهإلىاشارةساجدا

تحكىالذىالشعبىالقصصإلىتنتمىاخرىنسخةالثالثالاصحاحيكون

يقالانديمكن.السفرعلىوأقحمتالسبىاثناءالصالحينمعالربمعجزات

أيضا.الرابعالإصحاحعنهذا

يستطعلمحلماحلمنصرنبوخذانالكاتبيسردالرابعالاصحاحوفي

.دانيالغيرتاْ!يلهاحد

وسيظلعقلهفاقداوجههعلىسيهيمنصرنبوخذأنالحلمتأويلوكان

.يشاءلمنيعطيهالحكملهإلاهاهناكأنيؤمنحتىأزمنةسبعة

وكانوجههعلىالملكهام،لحلمهدانيالتأويلاتللملكتحققوعندما

وسبحضدانهبعدعقلهإليهوعادالأعشابمنطعامهوكانالحيواناتبينسكناه

.المذلالمعزالحقالالهعظم

كانوليمةنصربنوخذابنبيلشاصرالملكأقامالخامسالإصحاحوفى

علىخفيةيدخطتالوليمةاثناهوفىسمتهاالأصناموعبادةطابعهاالفساد

نأيستطعولم.تفسيرهافىبابلحكماءاحتاركتابة،الملكقصرحائط

الكتابةانبلطشاصرانذاكيسمىكانالذىدانيالوأخبردانيالغيريفسرها

ملكبيلشاصروقتلالتفسيرتحققوقد-الليلةتلكفىبابلخرابتعنى

بابل.عرشعلىالميدىداريوسوجاءالكلدانيين

عبادةمعصيةفىداريوسيطيعاندانياليأبىالسادسالاصحاحوفى

الربعنايةولكنعصيانهعلىلهعقاباالاسودجبفىالملكويضعه،الربغير

2.؟
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إليالقيومالحىبالالهداريوسالملك!ويعترفاذىاىلدنسالماهـمضرجترعاه

.والأرضالسمواتآياتهتملاوالذيالمهالكمنالمنجىالابد

حوالىمنالتاريخمسيرةإلىيرمزدانياليراهارؤىأربعخلالمنثم

التاريختقسيمإلىالرفخلالمنالكاتبيشيروربما3.ق411إلى3.ق006

وفارسروميديابابلإلىويرمز،والإغريقالفرسيفعلكانمامثل،عصورإلى

ويرمز،رؤ!وسأربعةلهمجنحونمرمجنحكاسدخرافيةوحوشبأربعةواليونان

24(.،802،الفقراتالسابع)الاصحاحبقوناقديسينيضطهدونالذينإلى

العالمنهايةعنبالحديثالرفطريقعنللتار-عرضهدانيالوينهى

الابدية!حياتهموسيعيشون،الارضترابفىالراقدرنسيستيقظانهويقول

:2(.12إصحاح)ابدىؤازدراءعارحياةستكونحياتهمبعضهم

)إصحاحالأبدإلىكالكواكبمضينةالفاهمونوهمالبعضحياةوستكون

مطابقةغيرالسفرفىوردتالتىالتاريخيةالنصوصبعضأنويلاحظ12:3(

يسبقلمداريوسفمثلاللتاريخمطابقوبعضهاالمعروفةالتاريخيةللحقائق

نصرلبنوخدابنابيلشاصريكنولمبعدهجاءولكنهالسفرفىوردكماكورش

فىعليهاوالاستيلاءأورشليمحصارإلىوالإشارة8"(1نبونيدسابنكانبل

علىملكايكنلموبيلشاصرصحيحاليس)1:ا(قيميهويالحكمالثالثالعام

بعضفىالتاريخمنمانعرفهمعالسفرمعلوماتوتتفق.7:ا(،)5:ابابل

يدلوهذا،الاغريقيةالفترةإلىيصلعندماالتاريخيةأخطاؤهرتقل،المواضع

يستخدمالكاتبأنوالملحوظ،الكاتبمنعهدقريبةكانتالأحداثهذهانعلى

الاوقاتهغيرمثلالأخرىالقديمالعهدأسفارفىلانجدهاللربأوصافا

7:22(.)الأياموالقديم)2:23(الآباءوإله،(\)2:والأزمنة

3.لأ
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أسفارمنسفرأىفىدانيالبطلهاسميذكرفلمالسفرهذاأهميةورغم

السفر.هذافىإلاالقديمالعهد

المكتوباتأسفارمجموعةفىخاصةأهميةلهاالتىالأسفارومن

إلىتهدفقصةعلييشتملالسفروهذا.أستير(مجلة)دشممىسفراستير

فىوردماوملخص.القوميةصفةغيرهممنأخذوهالذىالبوريمعيدإعطاء

ونجةتصبحأن)أستير(يهوديةفتاةاستطاعتالفارسىالحكمتحتأنهالسفر

اليهودحكماءأحدولكن،اليهوديستعبدأنالملكهذادذيروأراد4للملك

الوزيرهذالاستعباديخضعأنأبىخالهاأوأستيرعموابن)مردخاى(

اليهودمنلفتقاميوماوحدداليهودمنللانتقامودبر،الوزيرفاغتاظن(6ها)

تحايلتالتىالي!سيةالملكة!أبلغبالمؤامرةعلماليهودىالحكيمولكن،وإبادتهم

الملكصدرتوغراناستطاع!الثانيةالوليمةوفى.ووزيرهللملكماْدبتينوأعدت

.صدرهإلىلقومهاأعدهالذىالسهمتعيدأنفىوتنجحمنهوتنتقموزيرهعلى

وبهجةفرحيومالممل!ليهودحزناوأرادهاليهودلإبادةحددهالذىاليوموتجعل

التهانى.فيهيتبادلونوعيد

يحتوىلاالذىالقديمالعهدأسفاربينالوحيدالسفرهذاأنوالعجيب

ىأإلىإشارةأىفيهيوجدولا!مقدسمكانَاْىإلىولاالإلهإلىإشاراتعلى

البوريم.وعيدالصومإلااللهمدينىطقس

لدىممتازةدينيةبمكانةيحظىالسفرهذافإنذلكرغمأنهوالغريب

كتبمعسيبقىأنهالسفرهذاعنميمونبنموسىويقول،الأرثون!وكساليهود

)9"(.المسيحمجيئوقتفىالاْخرىالقديمالعهدأسفاروسيفنىالخمسةموسى

سلاحاىاستخداملإمكانيةمثلااليهودللحكماءتعطىأستيرسفروقصة

السلاحهذاكانولو.مأزقفىوقعتإذااليهوديةالجماعةإنقاذسبيلفى

وإغرائها.ودهائهاالمرأةسلاح

4.؟
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كانمهماجماعتهعناليهودىالفردينفصلأنيمكنلاأنهالقصةوتطم

الاصحاحفىذلكويتضح،الفرديصيبالجعاعةيصيبمافإن5الفردهذا

ابلاغفىترددتعندمالاستيرمردخاىقولعندعشرةالثالثةالفقرةالرابع

دونالملكبيتفىستنجينانكلاتظنى5اليهودضدهامانمؤامرةعنالملك

وابعاداليهودفىالأملروحإذكاءأيضاالسفركاتبقصدوربما،الي!دجميع

.5(اْلهمالشعوبمنغيرهماضطهادفتراتفىعنهمالبش

فتاةقصةوهى"روث،سفرأستيرغيرامرأةاسمتحملالتىالكتبومن

،موابمنطقةإلىأسرتهمعهاجرقدكانإسرائيلىشابتروجهاموآبية

تزوجأنبعدوالولدانالأبومات،وولدينوالأبالأممنتتكونالأسرةوكانت

تعودأن،"نعمىالأمرأتالرجالموتوبعد،وعرفةروثمؤابيتينمنالولدان

أهلها.معالبقاءفضلتعرفهولكنروثوتبعتها.أهلهاإلى

الحصادروثوخرجت،حصادوقتنعمىرجوعوقتكانأنوتصادف

فيهاوقدر،طيبةمعاملةبوعز،"وعاملها،نعمىزوجأقاربأحدبوعزحقلفى

زوجها.أممعوخروجهاوعشيرتهاأهلهاوتوكهاتضحيتها

للزوجولنأقربيتونجأنوهى،اليهودعندمتبعة،عادةهناكوكانت

أقرببوعزيسكنولم،الميتمالمنيقتتنىمامعالزوجةويقتنىزدجتهالمتوفى

بوعزوأبدى.الولايةحقلهبوعزمنأمَربولىيوجدكانولكننعمىلابنولى

3:31)إصحاحالولىحقالأقربالولىيقضلمإذاروثمنللزواجاستعداده

.14(و

نفسه)52(ليفكاستعدادهأبدىالأولياء)51(أقربعلىالأمرعرضولما

الشيوخمنجمعآناملصاحبهويعطيهنعلهالرجليخلعأننفسهيفكومعنى

وينجبروثيتونجانبوعزاستطاعوهكذا،هذاالولىوفعل(عشرة)عددهم

.داودجدعوييدمنها
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ترجعأسطررةذاتهاوللقصة.إصحاحاتأربعةمنالسفر!يتكون

كتبتانهاويبدومتأخرةعصورفىكتبتولكنها،القضاةعصرإلىاحداثها

مددمهفىيجرىكاناليهودأبطالمنبطلايعتبرالذىداودأنإظهاربهدف

نأويبدو،داودجدةكانتالموآبيةروثأنتذكرالقصةأنإذ)موأبى(أجنبى

نايقولوأنبالأحنبياتالزواجعلىيعترضونالذينعلىيردأنأرادالكاتب

.كاليهودياتمخلصاتزوجاتهنمنالاجنبياتمنهناك

.)53(الأسابيععيدفىالحصادأيامالسفرهذايتلوأناليهودواعتاد

ومن،فلسفيةمسأئلتتضمنالمكتوباتفىالأسفارمنمجموعةوهناك

والسعادةوالشرالخيرمشكلةيعالجالسفروهذا،أيوبسفرالاسفارهذهأهم

الذىوالشقاءوالتعاسةوالشر،والسعادةالخيربينعلاقةهناكوهل،والتعاسة

اليهودية؟تعلمكماالدنياهذهفرالإنسانيصيب

تقىثرىرجلأنهعلىايوبالكاتبفيهايقدمنثريةبمقدمةالسفرويبدأ

مالهوتفقدهالكوارثعليهفتنزلالشيطانويتدخل،السعادةمقوماتبكليتمتع

أصدقاءوثلاثةأيوببينحوارفيهايدورشعريةحلقاتالمقدمةتلىثم،وعياله

علىتقعمصيبةمنماأنالحوارهذاومداز،مصابهفرلمواساتهجا!ا

عادلفالرب،الربحقفىأخطقدأيوبانولابد،لعملهنتيجةإلاالانسان

يظلم.أنيمكنولا

عليهيستحقذنبايرتكبلمأنهويؤكدنفسهعنأيوبيدافعحلقةكلوفى

به.حلالذىالعقاب

33الإصحاحوفى،الحواريسمعكانشابيتدخل22الإصحاحوفى

ابتلاهالربوأنولابد،الذنوبمنبراضهعلىإصرارهعلىلأيوبعتابايوجه

ذنوبه.منلتطهيرهمنهإرادة،عليهوقعتالتىبالكوارث
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لاحتىللناسوإنذارتأديبإلا.الملماتوماأحداقضانهفىيظلملافالرب

الذنوبمنوتطهيرتأديبلأنها،نعمةولكنهانقمةوالكوارث،إثمايرتكبوا

عقلولكن(3707-13)إصحاحونقمةنعمةالربيرسلهاالتىوالأمطاركالرياح

مخلوقاتفىيتأملأنإلىايوبويدعو،الربحكمةإدراكعنيقصرالإنسان

العاجزوالإنسان.الكونوسرحكمةإدراكعنعاجزكإنسانأنهويذكره،الرب

.الربحكمعلىيعترض"أنحقهمنليس

كانكماأيوبعليهيردأندونالحوارمسرحمنالشابهذاويخرج

أصدقانه.معيفعل

العاصفة.منالربصوتيسمعحيث3Aالإصحاحفىأخيرةحلقةوتبدأ

صاحبالمذلالمعزالربفهو،حكمهلاعتراضاللومإليهالربويوجه

ويبدى،حكمهعلييعترضأن،ولاقوةلهلاحولالذى،للإنسانولايحقالحكمة

أيوبأصحابإلىاللومويوجه-الربمستغفرامنهصدرماعلىندمهأيو*

،ذنوبنتيجةدائماليستالكوارثلان،ذلكذنبهمعنالتكفيرمنهمويطلب

.مديداوعمراوعيالامالاورزقهايوبوعوضالربلهموغفرالقربانوقدموا

أنناوالغريب،القديمالعهددفتىبينكتبماأروعمنأيوبسفرويعتبر

بنىلتاريخإشارةأىايضانجدولاالشعرىالحوارفىيهوهاسمنجدلا

إلىإشاراتمنوردفما،إسرانيلببنىخاصةشريعةأىإلىولاإسرائيل

هذامننستنتجوربما.عامةأخلاقيةمبادىءإلىإشاراتكانتاخلاقيةقوانين

القصةهذهوشأن،يهوديةعقليةتكنلمالرائعةالقصةهذهصاغتالتىالعقلية

القصص.منالقديمالعهدفىوردمماكثيرشأن

الموتبعدوالحياةللبعثإشارةالسفرفرأنبالذكرالجديرومن

علرالمسيطرالقادرالإلهفهو.ساميةصورةفىالالهالسفرويصور03()33
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الكاتبوينزه.البشرحكهةعلىتتعالىبحكمةالأموريصيرالكونمقدرات

نهاية.ولابدايةفلاN(V:11-)حدودلهيكونأنعنالإله

،28الإصحاحلهاخصصفقدكبيراتقديراالحكمةالسفركاتب!يقدر

السفرإصحاحاتالكاتبصاغوقد،الكونهذافىشىءأ!منأغلىفالحكمة

.راث!بأسلوبوالأربعينالإثنين

دانتىأمثالالكتابمشاهيرمنقليلغيرعددالسفربهذاتالروقدهذا

."فوست(1فىوجوتهالمفقود"الفردوس11فىملتونوجون"الإلهية"الكوميديافى

وهو.الجامعةسفرفلسفيةموضوعاتعلىتشتملالتىالأسفارومن

عنتعبرالأفكارمنمجموعةعنعبارةالسفرو.إصحاحا12منيتكونسفر

وينظر.منطقىتنسيقيينهاوليسمترابطةغيرالحياةتجاهمختلفةأحاسيس

سيظلفالمعوجالحياةهذهفىجدوىفلاأسودبمنظارالحيادإلىالسفر

فيها.جديدولانفسهاحولتدوروالحياةتقويمهفرأملولامعوخا

للعزاءيذهبأنللإنسانوخيرللإنسانالولادةيوممنخيرالوفا!يوم

لأنبالقدريةالكاتبهـلؤمن-الفرحمنخيروالحزن،بمولودللتهنئةذهابهمن

أنهإذبنصيبهيقتنعأنإلاللإنسانوليسالربقبلمنمقدريكونسوفما

علاقةلاأنيقولحينأيوبسفرفكرمنويقتربسيكونماتغييرعنعاجز

حياته.فىيصيبهفيمافسادهأوالإنسانلصلاح

الثانىالاصحاحفىيقولإذوالمعرفةالحكمةفىحتىيثقلاالسفر!هذا

بينفرقلاأنهويرى،الإنسانتعبسببتكونقدالحكمةإن21الفقرة

يقولحينالموتبعدبالحسابإيمانهعدمويبدى،المصيرفىوالحيوانالإنسان

أماسيموتونأنهميعلمونالأحياءيان"الخامسةالفقرةالتاسعالإصحاحفى

.11نسىذكرهملانبعداجرلهموليسرشيئايعلمونفلاالموتى
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يكلأنللإنسانماخيرأنويرىبساعتهالشخصيتمتعأنإلىويدعو

13(.،2:24،3:12)ويشرب

النظرةهذهنعهدولم،لَشاؤميةنظرةالحياةإلىالسفرهذاكاتبهـمنظر

نصوصتاثرعلىيدلفإنماشئعلىالسفرهذادلوإن"القاليمالعهدكئبفى

السفرهذافنصوص.اليونانيةبالفلسفةالفتراتمنفترةفىاليهولمجةالديانة

ولم،دينيةناحيةإلىالفلسفةهذه!جهالكاتبأنولوالتميرهذامدىتمثل

ولعَد.الإنسانيدركهالابحكمةالكونلهذاالمدبرهوالربأنبالهعنيغب

كثرةكانتوربما،السائدةالأمثلةمنبكليرثناياهبينالسفرهذااحتفظ

.سليمانإلىالسفرهذانسبةفىسبباالامثال

جمعتالتىالأمثالمنمجموعةعلىيحتوىسفرالمكتوباتأسفارومن

إصحاحا.31ويتضمنالامثالسفرالسفرهذا!شممىمختلفةمصادرمن

نصادفهاالتىالفرعيةالعناوينمنضمتالتى،المجموعاتهذهوتظهر

السفر.فى

حكماءإلىومجموعتان،السلامعليهسليمانإلىمجموعاتثلاثوتنسب

وكرس4مساملكموئيلإلىومجموعة،متقبةبنأجورإلىومجموعةمجهولين

الفاضلة.المرأةعنالحديثفىإصحاحأخر

هذهترتيباننجدأننابدليل،ضمتثممنفصلةالمجموعاتهذهوكانت

الترجمةفىالترتيبعنيختلفأيدينابينالتىالعبريةالنسخةفىالمجموعات

?loالسعينية f.

منهاأكئرالتعليمىبالأدبالسفرهذافىلردمامعظمينعتأنويمكن

ناحيةمنالأمثالأسلوبيشبهالسفرهذافىالمتبعالأسلوبأنولو،بالأمثال

كطاعةمختلفةموضوعاتالسفرويتناول،الكتابةوجودةاللفظفىالإيجاز
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والتواضع.والأمانةوالصدقبالعدلوالامروالظلمالمنكرعنوالنهىالوالدين

منإلىوالإحسانالامورفىوالتبصرالكيلفىالغشوعدمالزيارةوأدب

يحسن.

نأوالملحوظ.وجاهلوعالموطالحصالحقسمينالىالناسالسفرويقسم

.الأوثانعبادةعنالنهىعنويخلو،إسرائيلاسميذكرلمالسفرهذا

تتناولحكمإلىوالحكمالأمثالمنالسفرفىجاءمانقسمأنويمكننا

الحرامعنوالنهىالحلالوالكسبالناسمعالمعاملةكأدبدنيويةأمور

منخيرالقريبالجار"الجارفىفيقول،الجيرانوفضلللاصلقاهوالإخلاص

1:1-11()الكسلعنوالبعدالنشا!علىوالحض،1.:27"البعيدالأخ

،:.118)3بالنصيحةوالجهزعوالنزالخصامواوالشناعة :17 15 ، :1210 ، r

دينية.أموراتتناولوأمثال(17:1،9،41

مثلاوسلوكيا،تعليمياأدباوتعتبرالحياةصميمتمسالشيرهةوالأمثال

(.1:Y1,o1:.Y )Vوشمتخدمتهكميةصورةفىالأمثالهذهتكونوأحيانا

،،24،21-0325:هامثلاالأحاجىأحياناالسفر \.A

التىالأمثالهذهأنأىالمنطقةشعوبوحكمأمثالالسفرهذاجمعوقد

وحكمأمثالفيهاوإنما،وحدهااليهوديةالعقليةنتاجمنليستالسفرفىذكرت

.)55(المنطقةشعوبوادابوالبابلىوالمصرىالكنعانىالادبمناقتبست

يعتبرالذىالمزاميرسفرالقديمالعهدفىالهامةالشعريةالأسفارومن

المختلفة.العصورفىالمعبدقيثارة

خمسرفى،المزاميرهذهوكانت،مزمورا015منالسفرويتكون

14إلىالأولالمزمورمن)السفرهذالتكونبعضإلىبعضهاضمتمجموعات

مجموعةكلينتهى(101-705ومن09/601ومن73-98ومق72-12ومن
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والأدعيةكالترانيمكثيرةموضوعاتالسفرهذا!يتناول،مرتينأمينبكلمة

المهالك،منالمنقذالكونبخالقالمؤمنينوإيمانثقةعنوالتعبمِروالتسابيح

الملكىالزفافيومكأناشيدمناسباتفىتغنىوأناشيد،الرببعظمةوالتمجيد

تنشدوترانيمبالشريعةللتمسكوقصائدوالأتراحللافراحوأغانالعرشواعتلاء

112(.48،84،)46،الحجفترةاثناء

مثلاليهودبهااحتكالتىالشعوببتراتيلالمزاميرهذهبعضتاثروقد

إخناتوقبقصيدةفتاثرهذلكعلىخيردليل401ومزمور.والمصريينالبابليين

واحدةموضوعيةوحدةتمثللاالمزاميروبعض.واضحالمثسسمعبودهيخاطب

واحد.عصرولا

.اليهودىالمعبدفىالمزاميرإنشاددخولتاريخفىالعلماءويختلف

إلابالمزاميرالإنشاديعرفلماليهودىالمعبدبأنيقولونالعلماهمنوالغالبية

المزاميرأنإلىيشيرالقديمالعهدفىنصيوجدلاأنهحيثالبابلىالسبىبعد

المعبد.فىترتلكانت

الآلاتبعضربمصاحبةبأناشيديتغنونالمناطقبعضفىكانلىانما

ضجةعنىأبعد235الفقرةالخامسالاصحاحفىعاموسيشيركماالموسيقية

عصرإلىتنتمىلابلغةمكتوبةالحاليةوالمزامير"أسمعلاربابكونعمةأغانيك

،مدَأخرةفتراتنتاجتجعلهامنالتىالبديعيةبالمحسناتملينةفهىماتقدم

بينماالحالىشكلهااتخنتالمزاميرمعظمأنالباحثينلدىالسائدوالرأى

إلىيميلالمتقدمةعصورهفىالعبرىالشعركانفقد.ق.م.)56"004،001

دبورةقصيدةمكلقصيدةفمثلاالآسلوبفىالتكلفوعدمالتعبيرفىالبساطة

بالصناعةالملىءالمزاميرأسلوبصناعةفيهاليس(5:2-هإصحاح)القضاة

البلاغية.والصيغ
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بناسباتالمزاميربعضخصصت،المعبدفىالمزاميرإنشادإدخالبعد

يوم49،الثلاثاءيوم28،الاثنينيوميقرأ48مزمورمثلامحددةولأياممعينة

يوموفىالسبتيوم،3829،الجمعةيوم69،الخميسيوم081الاربعاء

داودإلىوينسب،92المزموراليومهذاظهروبعد81المزموريقرأالسنةرأس

المزمورإلى51المزمورومن41المزمورإلىالثالثالمزمورمن:ثلاثةمجموعات

المزمورمن"أيضاسليمانإلىالعبريةالنسخةفى72مزمورينسب)72

AT1-of.ا

فىالمؤلفينبعضإلىمنسوبةالمزاميرمنأخرىمجموعاتوهناك

وبنىوأسافويدثونوهيمان09()المزمورموسىمكلأيدينابينالتىالنسخة

لإبراهيم.ومزهورلأدممزمورينينسبالتلمودأنحتى.وسليمانوداودقورح

المراثى،أوأرمياءمراثىسفروهوالرثاءشعريمثلسفروهناك

3.ق586سنةأورشليمخرابعلىوالحسرةالتباكىهوالسفروموضوع

قطعوالأربع،إصحاحاتكونقطعةكل،شعريةقطعخمسمنالسفرويتكون

قطعالاربعوتتبعرثاءمنهأكثرابتهالافتعتبرالخامسةأمارثاءقصائدالاولى

حروفمنبحرفتبدأالفقراتمنفقبرةكلأنأىالأبجديةنظامالأولى

يكررالثالثالإصحاحفى)التوالىعلىوالعشرينالاثنىالعبريةالأبجدية

66(.الثالثالإصحاحفقراتعددأنأىمتتاليةفقراتثلاثفىالواحدالحرف

مجد،منفقدتهماعلىتتباكىكأرملةأورشليمبتصويرالشاعرويبدأ

نأ،تدعوقاطنيهاياعمالنتيجةإنماودمارخرابمنأصابهامابأنويعترف

رحيلوعلىأورشليماْ!لعلىالشاعرويتباكى،أعدائهاعلىالدائرةتدور

التىالمجاعةعلىشديدبأسىويتحدث،معبدهافىالعبادةتوقفوعلىحكامها

الأعدادشماتهعلىويتأسىللمدينةالبابليينجيوشحصارأثناءالمدينةفىكانت

ماعلىالشاعرويتباكى،الأرضبهجةأنهاعنهاقيلالتىالمدينةأصابماعلى
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ارتكبت.التىجراًالذنوبمنهوإنماحدثماباْنويعترف،المدينةإليهآلت

وأخيرا،الأعداءمنسينتقمأنهوفىالربرحمةفىويأملللتوبةويدعو

القديم.المجدإرجاعويرجوالربيستعطف

تدلىالسفرفىمتعمقةدراسةأىأنولو،أرمياءإلىالسفرهذاوينسب

.واحذاشخصايكنلمالسفرهذاكاتبأنعلى

إلمبكى.حاثحاعلىسنةكلمنآب9يومفىالسفرهذاوينشد

العهدأسفاربقيةعنطبيعتهفىيختلفسفرعلىالمكتوباتوتشمل

غزليةقصائدعنعبارةوالسفر.سليمانإلىالمنسوبالانشادنشيدوهوالقديم

حفلاتفىوتنشدتفنىالتىوالأناشيدالاغانىمنغالباجمعتامترابطةغير

.الزواج

فىمسمعالتىالأفراحاغانركبيرحدإلىتشبهالأناشيدهذهأنوالواقع

.(أيامنا)7ْفىالشامربوع

عاطفةعنالتعبيرفرمسرفةبكلماتتبدأقصيدةالسفرمستهلوفى

الثانية.الفقرةالأولالإصحاحفىيقولإذللمحبوبةالحبيب

ا،الخمرمنأطيبحبكلانفمهبقبلاتليقبلنىلا

منكحمامتينفعيناها،الحبيبجماليصفالسفرأجزاءبعضوفى

القرمزامنكسلكوشفتاها.جبلعلىرابضماعزكقطيعوشعرهاالنقابتحت

ك!سسرتها.الرخاممنكعمودينوساقها.النقابتحترمانةكفلقةوخدها

كرهـ.كعناقيدوثدياهاممزوجشرابيعوزهالامدورة

الثالث.الاصحاحمثلمناسبتهاتحددالاشعارمنالمقتطفاتهذهوبعض

عريساتتويجهعندالعريسوأ!تنشدهاكانتأغنيةعنعبارةالقطعةفهذه\:\6

.أسبوءلمدةملكايعتبركانإذ

3؟ا
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اختىجممةاستخدامهفىالقديمالمصرىالفزلشعرتاليرأيضاوشهر

.1OA)للعروس

جدلحولهثارفقدموضوعهولفرابة،إصحاحاتثمانيةعنعبارةوالسفر

ومن،لإسرانيلالربلحبرمزأنهعلىالسفرفىلردماالبعضوفلسف،كثير

وذكر8:6()إصحاحواحدةإلامرةالسفرهذافىيذكرلمالرباسمأنالملحوظ

."+6ياه"باللفظ

تهليموتسمى)المزامير:العبريةالنسخةفىالمكتوباتأسفاروترتيب

بمعنىإيخاوتسمى)والمراثىوروثالإنشادونشيدوأيوببالأمثال(تهلاةجمع

ودانيالواستيروالجامعة(الأولالإصحاحفىكلمةلأولنسبة!"للتعجبكيف

.الأياموأخبارونحمياوعزرا

فىكتبهأنهويقولونالإنشادنشيد:كتبثلاثةسليمانإلىاليهودوينسب

والجامعةوالفهمالعقلتمامأيامفىكتبهأنهويقولونوالأمثالالشبابأيام

.)95(شيخوختهايامكتبهأنهويقولون

الترجماتوأهم6()ْكثيرةلفاتإلىالقديمالعهدأسفارترجمتوقد

والسريانية.واللاتينيةوايونانيةالآراميةالترجمة
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الاهـلالنصلهرامى

-6:18عزرا-25:4،03:12الثانىالأيامأخبار،2:3Aالملوكسفر-1

.أ15،ب14باثراباباالتلمود-13:1نحميا

34:14الثانىالأيامأخبار-ا:8يشوع-2 ، V1:9-8:2نحميا.

7ب،571ص،%65913()طبعةالبريطانيةالمعارفدائرةراجع-3

.9ص!ه

.12:04الخروجسفر4-

الأدنىالشرقلغاتبينعابرةنظرات-زايدالحميدعبدد.مقالةراجع-5

،854ص71NOWسنةديسمبرالثالثالعدد،الفكرعالممجلةفى،القدعِ

.091ص6391القاهرة-الألفاظدلالة:أنيسإبراهيمود.

.عبرىموسىاسمأنفيئشذأنهانظر-6

،1991القاهرة،الإسرانيليةالنبوةظاهرة،خليفةمحمدد.انظر

التالية.والصفحات014

William Neil, The Rediscovery of the Bible, suffolk, - V

.24.England,5891 p

8-76.".،.Pfeiffer:Introduction to the .O T

التوراةمجلةفىوالطوفانالخلقروايتا:هويدىمحمودأحمدد.راجع-9

الدراساتمجلةفىبحثالحاليةالتوراةمصادرنظريةموضوعفى"دراسة

41،0.1ص،11العدد-الشرقية

السابق.المرجع01-

السابق.المرجع11-

duction to the .O.T".16405 PfeiffeبمNN!ط-

James:كتابمثلاراجع13- Kennedy : An Aid to the textual

.Amendmentof. the .O T
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-14!8 .H Smith, Notes on the Hebrew Text of GenesisولNo

-!V&صمأ.!,1،ك!و6800.

الفحوالىبعدأىالميلادىالتاسعا!نإلىالانالمتداولالنصيرجع15-

الق"ليف.منالانتهاءمنسنة

،:57:22التثنيةسفرمثلاراجع16- 1v.

03..ows:What Mean these Stones, pكاهلاللاMiller B

V-والعبرانيةالسامريةالتوراةبينا!دقبينحجان!أحمدد.مثلاراجعا

والأسطورةالواقعبينالقديمللعهدالسبعينيةاقرجمة:ناظمودسلوى

.44ص

27.-902:التكوينسفر18-

القديم.العصرنقدتاريخ:شازارزالمانمثلا91-

القديمة(العراق)حضارةالأدنىوالشرقمصر:إبراهيمميخآنيلنجيبد.02-

276.U

.\:1التكوينسفر21-

:1.26التكوينسفر22-

وتسعيننسعاعمرهكانعندماالرببأمربعدفيماإبراهيمإلىإسمهتفير23-

:5(.عشرالسابع)الإصحاحسنة

12:4.هوشعسفرأيضا24-

-251878,,ent,Londonء!عأoftheold Tes5"ل!أ Wo8!مع.R.F He

وتدمرتوالأخوينالفلامقصةبعدحدثتيوسفقصةأنهذامعنىوليس

.بفترةالقصتينبعدالقديمالعهدفيالقصةتدوينلكن.القصتينبهاتين

Mosa David, Kasutu. Sifrut Miqraiet wa sifrut kananit, - 1V
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23-02..Jerusalem4291 pp

)تكوينلإبراهيمنبومةفيغريبةأرضفىإبراهيمنسلعبوديةذُكر27-

1513:).

.\7:خروج28-

فرذكرهموردالذينApiruهمالعبريينأنافترضأنبعدميك-يقول92-

وردإذموسىمعيخرجوالمإسرائيلبنىبعضأن-مصريةنقوشسبعة

عنمتأخرعصروهوالرابعرمسيسعصرمننقشفىApiruذكر

.الخروج

Meek: Hebrew Origins, .p 35 & .M Burrows : What mean

75..thesestones, London,,5791 p

.M..S Miller & .J .L Miller: Black's Bible Dictionaary, -v

917.-178.London,9591 pp

-312291,,T.Eric Peet, Egypt and the Old Testament, London

-32214.!6.aw: What Mean these stones!لا!p07
-33018..Y.Kaufmann: The Religion of Israel, p

-34.W .L Wardle, The History & Religion of Israel, Oxford

0167,6391.p

.المجترةالحيوناتمنليسالأرنبأنعلمئاثبت03-

الحمراءالبقرةكانتإذاقديمةالمصريةالديانةبطقوسمتالرالطقسهذا36-

راجع:،القدماءالمصرينآلهةتسر

443..A..H Gardiner: Egypt of the Ph ! ,s Oxford,,7191 p

مركزمجلة،ودراسةترجمةم!ث!.ع.نقش:بحرمحمدد.راجع37-

.13صالأولالجزء.عشرالثانيالعددوالنقوشالبرديةالدراسات
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-38,Daniel- Rops: Israel and the Ancient World, London

05،!ا0114

:3.7:التضاةسنر93-

.الميلادىعشرالخاسىالقرناليواحداسفراالسفرانكان04-

-1(302..MillerBurows: What mean these stones p

5791روماالقديمةالساميةالحضارات:موسكاتيس.راجع:ملاكان42-

803.،703صبكريعقوبالسيدد.ترجمة

القديم.العهدأسفارفيتماثيلبعملفيهسمحالذيالوحيدالمقدسالمكان43-

الرابع.الاصحاحوإرمياءوالثالثالأولأشعياًالأصحاحمثلاراجع44-

سيعيدوبعدها.اليومهذافىسيظهرالربغضبأنالانبياهبعضاعتقد45-

الربغضبأنوقالاليومهذادانرةحزقيالوسعوقدإسرانيلبنيمجد

1(.-.03:3)حزقيالالأخرىالشعوبسيشمل

1f-الرابع.الاصحاح:وأرمياءالثالثالاصحاحأشعياءمثلاراجع

-470308"..Pfeiffer: Introduction to .O T

M.S,9591:راجع8!ا- Miller: Black's Bible Dictionary, London

-94747.،!..Pfeiffer: Introduction to .O T

إقديم.العهدترجماتفىبعضهاظهرإضافاتالسفرهذاإلىأضيف05-

جاكل.منفاعلاسم""جونيلوالعبرية51-

.حسراأطلق-أعتق-حرر-افتديبمعنيجاعلبالعبريةالفعل52-

.18ص3791القاهرة-الدينأساسكتاب:فرحى!لد.راجع-53

:Pfeiffer.."،.كي54- Introduction to .O T

-55023.Egypt, in the Bible, ,6391 pحع!لنة.H .W F
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56-.05.Black's Bible Dictionary, London, ,9591 p

-571.71.Pfeiffer: Introduction to .O,.Tp

السابق.المرجع58-

.2هامش91ص3791القاهرة.الدينأساسكتاب:فارحىهلالد.95-

والأسطوردالواقعالقديمللعهدالسبعينيةالترجمة.ناظمسلوىد.راجع06-

تليها.التيوالصفحات81ص
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الثانياض
القلمود

بمعنى.بهكلأى+بوكلهعنهويقولوناليهودشريعةيضمفقهىكتاب

دينه.شريعةمنعنهيسالىأناليهودىللإنسانيمكنماكليشتملأنه

العهدعنقدسيتهفىيقلولامقدسكتابأنهاليهودمنطالْفةويعتقد

عليهموسىإلىالربأوحاهانص!وصِهأنيقدسونهالنينهؤلاءويؤمنالقليم

فىتتمثلالتىوهىكتيتتوراةموسىإلىأوحىالربأنويدعون،)؟(السلام

إلىموسىعهدمنالمختلفةالأجيالتناقلتهاشفومةوتوراةالخمسةموسىكتب

72الفقرةعلىهذأمعتقدهمبنواوقد.بتسجيلهاقامالذىالناسىي!داعهد

علىوفسرهابى++علعبارةفيهاتقرأالذىالخروجسفرمن34الإصحاحمن

حسب.تعنىأنهاحينفىمشافهةتعنىأنها

التلموديتضمنهاالتىالشريعةأنالتلمودبقدسيةالمؤمتوناليهودهـمعتقد

عل!هميطلقالعلماءمنفرشجاءأنإلىموسىعهدمنمختلفةأجيالتتاقلتها

مننسخعدةوظهرت.المشناسميتنصوصوجمعبتنسيىوقامواالتتانيمه"

مشنامكل،جمعهافىمجهودابذلالذىالعالمباسمنسخةكلتقترنالمشنا

تعتبرنموذجيةنسخةوجوداستلزمالدهرمنحينوجاءمينيرومشناعقيبة

شرعئا.سمتوزا

بعضبمساعدةم(217-)132النا!سيهوداالنسخةهذهبعملوقام

موضوعاتستةإلىاشهيةالنصوصقسمتوقد.اليهودفقهاءمنمعاصريه

إلىينقسممبحثوكل،مباحثعدةمنيتكونقسمموضوعكلويشغلرنيسية

قانونية.موادبمثابةفقراتإلىفصلوكلفصول
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المث!اهى:وأتسام

.طهوروت-شيماقد-قيمنزا-شيمنا-موعيد-عيمزرا

الخاصةالشرعيةالقوانينعلىيشتملزراعيم++هالمسمىوالقسم

فصلا:عشرأحدمنويتكون،المزروعاتأوبالحقليتعلؤماسواءبالزراعة

الخاصةوالأدعيةالصلواتعنعبارة)بركات(أ+363براخوت-1

بانراعة.

علىالمبحثهذاهـمشملركن(-زاوية-حد)3Peh*6بيئة-2

منالساقطتخصوشرائعاالحقولبينالحدودتحديدبكيفيةالخاصةالشرائع

ينسىوماالحصادولقا!الثمارمنالساقطالمشرعجعلإذ،السنابلأوالثمار

-9الفقراتعلىمعتمداالسبيلوابنوالأرملةواليتيمللمسكينحقاالجنىبعد

التثنية.سفرمن24الاصحاحمن22-91والفقراتا!ويينسفرمن11

تخصالتىبالشرائعخاصالمبحثوهذا6Demaiء"6دماى-3

صاحبه.عنهزكىقدأنهفىيشكالذىالمحصولزكاة

الخاصةبالشرائعالمبحثهذايختص)هزيج(ن!)layimبر)"هكلأيم4-

حيوانيناستخداموتحريم،واحدحقلفىالمحاصيلمنصنفينزراعةبتحريم

تشريهفىالمشرعوناعتمدوقد،التهجينوتحريمللحرثالجنممرفىمختلفين

12.-22:9التثنيةوسفر91ة91اللاويينسفرفىوردماعلىالفصلهذا

الأرضتركالمبحثهذايحتم(السبتيةالسنة)!3،لأأ+شفيعوت-5

ثمارجنىالسنةهذفىويحرم!للراحةسنواتسبعكلبعد،سنةبوراالزراعية

ا!ولينوسفر.ا-2312:الخروجسفرفىوردم!حسبأيضاالأشجار

.-15:14والسّنيه25:2-8،:0223
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الخاصةالقوانينالمبحثهذايتناول)تبرعات(كلاأكاا+تترومو-6

مزنوعأى.للكهنةتقدمالتىالزراعيةالمحاصيلمنوالنذوربالتبرعات

وردماعلىالمبحثهذاموادبنيتوقد،التقدماتصلاحيةوشروطالمحاصيل

188021عدد)التثنيةوسفرالعددسفرفىالموضوعبهذاخاصةفقراتمن

.(4لأ8وممنية,1\\24

مرالعشورزكاةالمبحثهذاويتناول)العشور(ك!لاأ+5معسروت-7

محصولعشراليهوديةالشريعةأعطتالمبحثهذاوفىالزراعيةالمحاصيل

سفرمن18الإصحاحمر11-11الفقراتعلىسشنداللكافةحقاالحقل

العدد

حكمالمبحثهذاويتناول(الثانىالعشر)!3،كا!شنىمعسار-8

عشرانهناالمشروعويقرر.للكهنةالعشرزكاةاخراجبعدالمحصولفىالدين

إلرللحجوعائلتهالأرضلصاحبمؤونةتكونالأولالعشرإخراجبعدتبقىما

93-14وتثنية2703ا!ويينسفرفىوردماحسبالمقدسبيت 2 c.

MVI.

من21-81الفقراتبتقنينالمبحثهذايختص)عجينة(7+حلة-9

الكهنةبنصيبالخاصةالشرانععلىيشتملإذ-العد!سفرمن51الإصحاح

الحقل.غلالمناليهودىيصنعهالذىالعجينمن

ثمارأكلتحريمقوانينالمبحثهذايتناول(أغلف!6)عرلة0-1

.الربزكاةالرابعةالسنةثماروإخراج،الأولىالثلاثسنواتهافىالأشجار

فرالمشرعاعتمدوقدالشجرةلصاحبالخامسةالسنةفرالثماروتحليل

33-17.26ا!ويينسفرفىماوردعلىالفصلهذاتشريع

الخصةبالشرائعالمبحثهذاويختصرالبكور()أ+ه33بكوريم11-

المحاصيلهدهتقديمعندتقا!التىوالطقوسر،المحاصيلمنإنتاجأولبتقدمة
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التثنيةوسفبر23-91الخروبمسفرفىرد!ماالمبحثهذاشرانعوأسماس

:26%-NY.

والأعيادبالمواسمخاصوهوولأ+موعيديسصالثانىالقسم

مبحثا.12منويتالفالدينيةبالمناسباتللاحتفالتقامالتىوالطقوس

فقدخاصأهميةمنالسبتليوملما(السبت)هـ3+شئات-1

علىيجبوما،السبتباْيامالاحتفاللكيفيةخاصامبحثاالتلمودخصص

السبتشمسغروبإلىالجمعةيومالشمسغروبساعةمنيعملهاناليهودى

ويعتبرالسبتساعاتفىالنارإيقادأوعملأىعملاليهوديةالشريعةوتحرما

الذىاليومهذالتقديسفقراتمنالقديمالعهدفىلردلماتفصيلاالفصلهذا

ومثلأيامستةفىالدنياخلقأنبعدالربفيهاستراحالذىالومانهيعتقدون

16:22.13-.3،الخروجسفر ، NY: 23 ، 1 f':.....سدالمشرعونحاولوقد

السبت.يومالعملمنعشريعةلخرقعذرًايكونانيمكنالتشريعفىثغرةأى

السابقللمبحثامتداداالمبحثهذايعتبر.)خلط(!أد!أعروبين-2

أيامفىبالتركلليهودىفيهايسمحالتىوالمسافاتالحدودعلىيتحدثفهنا

أيامفىعامإلىخاصمكانمنالأشياءنقلالمبحثهذافىويحرم.السبت

السبت.أياموالحدانقالآبارإستخدامقوانينعلىالمبحثهذاويشتمل،السبت

منالمبحثلهذاسنداىيوجدولا،المعابددائرةتحديدكيفيةقواعدويضع

القديم.العهدفقرات

بالشرانعالمبحثهذايختص(الفصحعيد)303+هبساحيم-3

الفصح.بعيدالخاصة

بالشرائعالمبحثهذايختص.قديمةعملة:المثئقلكا!أ70:شقاليم-4

النقودتبادلشرائعوكذلك،للتكفيرومال-للمعبدمالمنيدفعبماالحناصة

12 I
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إلىوماالرهاننوأنواع.الرهاننتوخذوممنوالرهاننالنقودتبادلومواعيد

الخروجسفرعلىتشريعاتهفىالمبحثهذااعتمدوقدالماليةالأمورمنذ!

03:12.16-

كماالغفرانيومبعيدالمتعلقةالطقوسفىيبحث)اليوم(!أصيوئا-5

المبحثهذاتشريعاتوأساس،الأولالمعبدأيامالقديمالعيدبهذايحتفلكان

.92:7-11العددوسفرr-1%:34اللاويينسفرفىوردما

)المظلة(السئاهبعيدالخاصالمراسمعلىيحتوى6"مظلة(روسئاه-6

234:4ا!ويينسفرفىورردلماتفصيلاالمبحثهذاومعتبر -r.r

الكلمةإلىنسبةالاسمبهذاالمبحثهذاسمى(بيضة6ل!!يبيصه-7

الدينية.والاحتفالاتالمراسمفىوالمحرمالمباحالمبحثهذاويتناولالافتتاحية

23:3-36.واللاويين'\t:12الخروجسفرمنتشريعاتهالمبحثهـسشقى

وكيفيةالتقو3عنيتحالث(السنةرأس6)ب!لاثي!هشاناهروش-8

المواسماساسهعلىتحددإذكبيرةأهميةالسنةولرأس"السنةرأستحديد

العهدفىوخاصةسينيةأمورمنذلكإلىوماالزكاةإخراجومواعيدوالأعياد

21الإصحاحفىالثانيةالفقرةفمثلا،اليومهذاتحديدفىتناقضانجداقديم

32الفقرةأما(أبريل)والىنيسانفىالسنةرأسانتوحىالخروجسفرمن

حوالى)تشرينشهرالسنةرأسأنتوحىالخروجسفرمنا6الاصحاحمن

()2(.سبتمبر

\29ْالعدد،23:24اللاويينسفرالمبحثهذاعليهالقالْموالأساس

السنة.رأسبعيدالاحتفالكيفيةعلىالمبحث!يحتوى

الصوممعنىعلىالمبحثهذايحتوى)الصوم(ول7+،فىتعنيت-9

ومبطلاته.وأحكامهومواعيدهوكيفيته
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استيرسفبربقراتالمبحثهذايختص)اللفانف(كالأأ6مجلاه01-

العيد.بهذاالاحتفالوكيفيةالبوريمعيدلىيقرأالذى

بالاحتفالاتيختصصغير(موسم7""كاا،6قاطانموعيد11-

المبحثوينتهى.المظلةوعيدالفصحعيدبينفيماالأيامفىتقامالتىوالطقوس

.الصباحفىاليهودىيتبعهاأنيجبالتىالعاداتعنبفصل

اليهودىعلىيجبمايشرح(موسميةتقدمة)6،،،3حجيجة12-

سفرفىوردماعلىالمبحثهذاويعتمد.الحجموسمخلالللربتقديمه

.:16-1618والتثنية2:41الخروج

القوانينالقسمهذامباحثوتتناول3!56ناشيميسمى:الثالثالقسم

مباحث.سبعةمنويتكونوالزوجالزوجةوعلاقةبالأسرةالخاصةوالشرائع

بأخىالزواجفىالأرملةحقالمبحثهذايتناول:36ءأ+يباموتا-

مننعلهفتخلعالزواجرفضواذا.للمتوفىمولودأولونسبة،المتوفىزوجها

منها.تبرأإذاإلالغيرهولاتحل.وجههفىوتبصقالشيوخمنجمعأمامرجله

1التثنيةسفرفىوردكاالمبحثهذافىالتشريعأساس . - :o V oوقد

فاشترطوا.المبحثهذاتشريعاتفىالتعديلاتبعضبادخالالمشرعوناضطر

خألإلزامواحدسقفتحتالسكنحتميةمثل.الشريعةهذهتنفيذليتمشروطًا

أخيه.أرملةمنالزواجمنالزوج

ويتناول،الزواجإتمامماتإجراالمبحثهذايتناول3:3،0+أكتوفيم-2

خاصةاخرىوموضوعاتوا!قالوناجتوثيقوكيفيةالطلاقموضوعأيضا

الزوجة.وواجباتالزوجوالتزاماتالزوجيةبالعلاقة

وكيفيةوأنواعهاالنساءبنذورالمبحثهذايختص:،62،5نزاريم-3

03:3-16.العددسفرفىوردماعلىمعتمداوتنفيذهاابطالها
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،الاولادمنللربينذربمنالخاصةالشرانعيتناول:د+نارير-4

t'-1:1العددسفرفىوردماالشرانعهذ.وأساس cالمحرماتعنويتحدث

النذرأياميكتملأنالىيفعلهانيجبوماللربنذرالذىللشخصبالنسبة

.النذرأيامانتهاءيومتقامالتىوالطقوس

علىالمبحثهذايشتملالزانيه(المرأة-إثم-)جرمأ+56سوته-5

إخلاصهافىيشكالتىالزوجةأوالزانيهَالزوجةعلىتوقعالتىالعقويات

منالعددسفرفىوردمماالمبحثهذاموادالمشرعونواستقى،لزوجها

11-31(.5:)عددالموضوعبهذاالخاصةالفقرات

وثائقتسجيلبقوانينالمبحثهذايختص(الطلاق)وثيقةلاءأجطين-6

ولايجوز،شرطاليسللطلاقالمرأةوقبولللرجلحقهناوالطلاق.الطلاق

شاهدين.وجودالطلاقلإتمامويتحتم.الدينيةوالأعيادالسبتأيامفىالطلاق

فىوردماعلىاساساالمبحثهذاموادتعتمد،الغيابىالطلاقعنويتحدث

تموالتىظهرتالتىالقوانينكلالمبحثهذافىوجمعت24:1-5التثنيةسفر

ا!قمسالةفىالرجلحريةمنكالحدالقديمالعهدفىوردعمابعضاتعديل

معينه.ظروففىالطلاقحؤالمرأةأعطىعقيباأنحتى

وشروطها)3(الخطوبةالمبحثهذايتناول-أ!"ه-قدرشيم7

الخطوبةفسخوقوانينالقنيان)"(باسمالمبوفالشرع!العقد،وواجباتها

.)كتوفا(العقدومبطلات

بهيعلملمالخاطبينبأحدعيبظهورمثلحالاتفىالخطوبةنقدويجوز

الخطوبة،بعدمعدمرضأوجنونحدثأوالعيبطرأإذاأو.الآخرالخاطب

ينقضمنعلىويفرض.زوجانلهاماتالمخطوبةانالخاطبعلمإذاأو

.والحيواناتوالأراضىالعبيداقتناءعنايضاالمبحثويتحدث،غرامةالخطوبة
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القسمبذاويختصأضراربمعنىحم+ه3نزاقيميسمىالرابعالقسم

منالقسمهذاويتاْلفبالتعويضاتالخاصةوالشرائعوايأضراربالخسائر

مباحث.عشرة

فىويبحثاراميةعبارةوهى(الأولالباب)ول*7د"3قمابابا-1

الغير،ضدشخصمايملكهيحدثهماعنتنتجالتىالاضرارعنالتعويضالت

وأبئرحفرمثلالغيرضرريسببإهمالأو،صاحبهغيرثورإنسائاينطحكأن

سفركانوقد،الغيرضررفىالإهمالهذاوتسبب،تغطيتهاوإهمالحفرة

،22:1\6-)الخروج '-Vr:A)Yالمبحث.هذاتشريعاتفىأساسا

البابتعنىآراميةعبارةايضاوهذه،!KZ]6*3مصيعابابا-2

ويتحدثالآخرينأموالتجاهالإنسانلمسثوليةشرحالمبحثهذاوفى،الأوسط

وأساس،والإيجاروالمبيعاتوالمشترياتالمفقوداتعنايضاالمبحثهذا

1-22.4:التثنيةوسفر-38كا!!2:14ا!ويينسفرالمبحثهذاتشريعات

المبحثهذاويهتم.الأخيرالباببمعنى6"ثااص3باثرابابا-3

وأساس،الوراثةوبقوانينوالشركاتوالتجارةبالأملاكالخاصةبالقوانين

V:''11-العددسفرالمبحثهذافىالتشريعات V.

خاصالمبحثوهذا(الأعلىالقضا+مجلس)فى+56،1سنهدرين-4

مجلسعضوفىتوافرهايجبالتىوالصفاتالقضاءمجلستكوينبكيفية

اًنواعويحدد،المختلفةالقضايافىالمحكمةهيئةتكوينوطريقةالأعلىالقضاء

دىانماالقديمالعهدفىسندلهليسالمبحثوهذاإلخ..والجنائيةالماليةالقضايا

إسرانيل.بنىحكماءعملمن

الجلد،عقوبتهاتكونالتىبالجرائميهتم)الجلد(أ+03نئوت-5

منعليهايترتبوماالزوركشهادةالأخرىالجرائمبعضعلىأيضاويشتمل
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3501:العددسفرالمبحثهذاتشريعاتوأساسالبريمةهذهوعقوياتأضرار

1-25.3:،:16-9191،-91:113التثنية"-32

صلاحيةومدىالقسمأنواععنيتحدث)قسم(!13،أ+سفعوت-6

عاملادعىإذافمثلا،بالقسمتحسمالتىالمنازعاتوأنواع-وبطلانهالقسم

نأشخصادعىوإذا.أجرهعلىليحصليقسمأنفيكفىأجرهياْخذلمأنه

إلخ.،...حقهكدخذهنهالمسر!قيقسمانفيكفىشيئامنهسرقشخصئا

5:4-6اللاويينوسفرا.22:الخروجسفرالمبحثهذاتشريعاتوأساس

،.6:2-4

(تدا)شها!أ+عببديوت-7

حكمهافىاختلفالتىالفقهيةالقضايابعضعلىيشتملالمبحثهذا

خالفوهالحكماءبقيةأنوين!كرحكيمبرأىالمبحثوياسَ،إسرانيلبنىحكماه

هليلمدرسةأنإذوشضاىهلئلمدرستىبآراءالمبحثويهتمهذارأيهفى

والقضايا.والمَشديدالتزمترتمثلشماىومدرسةالتيسيرتمثلالفقهية

المرأةشماىمدرسةاعتبارمثل،متنوعةالمبحثهذافىالفقهيةوالمشاكل

لاعتبارهاالشكأوالظنهذاويضالحيضفترةفىأنهاظنتإذا،نجسة

الشهرىطمثهافترةقىنجسةالمرأةتعتبرهليلمدرسةأنحينفى.نجسة

ظنها.لمجردوليسشهريةعادةآخربعدحسابهاحسب

الإبرةوجدتإذاولكنإبرةاللحمفىوجدتإذاالذبيحةلحمتحريمومثل

.حنينًا()رأىحلالااللحمفيعتبرالمعدةفي

(ْالأوثانجمادة)+6أ+،3زاراعفودا-8
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أفراحهفياليهودىلفيراليهودىمعاملةبكيفيةالمبحثهذايختص

فراليهودىغيرمعيتعاملأناليهودىعلىيحرمفمثلاأعيادهوفىوأتراحه

.اليهودىغيرأعيادتسبقالتىأيامالثلاثة

)5!اليهودىلغيرمملوكهحظائرفىمواشيهيتركأناليهودىعل!ويحرم

يتعاملأناليهودىعلىويحرم،الحيواناتمعالزنايمارسونأنهميُشتكْحيث

اليهودتأجيرويحرم،الوثنييناعيادمنلعيداحتفالازينةيقيمحانوتأىمع

يسمحسورياوفىحقولاوبالأحرىاليهودلغيرإسراثيل"أرضفىمنازل

وسورياإسرائيلغيرفىوالحقولالمنازلبيعوشممح،حقولاوليسبيوتبتأجير

لليهودية.اليهوديةغيربتوليدويسمحاليهوديةغيرتوليداليهوديةعلىويحرم

الأقدمينْحكميقصدء(أباأ*فىأ+افوت-9

لكيفيةخلقيةونصاثحوصاياعلىيشتملاْخلاقىمبحثالمبحثهذا

الروالنصائحالوصاياهذهالمبحثويسند.البعضمعبعضهماليهودتعامل

فرونجد.القديمالعهدمنبفقراتالنصائحهذهبعضويدعم،اليهودحكماء

إلخ....والتاجروالتلميذوالقاضىللمعلمنصاثحالمبحثهذا

ككرامتكلديكعزيزةتلميذككرامةلتكن:شموعربناليعزيقولفمثلا

.السماءربكمخافةأستاذكوهيبةأستاذككهيبةرفيقكواكرام

تكر،-للاسودذنباوكن،والسلامبالتحيةإنسانكلبادر:بناىويقول

وإذا،يخسعرفمنلنفسىساعياأناأكنلمإذا.هليلويقول،للثعالبرأسا

؟إذافمتىالأنالسعىأبدألموإن،أكونفمنلنفسىسعيت

ألحكم.مزكئيرعلىويحتوىوالتعلموالعلمالعملإلىالمبحثهذاويدعو
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سخيلانهئمثنلثلذا.نزاقيمموضوعاتعنمختلفالمبحثهذاوموضوع

فىالإسلامىالتراثمنيقتربفيهجاءمماكثيراأنوخصوصاومتأخر

الصياغة.فىوأحيانًاالمضمون

(ترااقر)116wiيوتهورا-لأ.

تقريردونصدرتقراراتعنتنتجالتىبالمشاكلالمبحثهذايختص

علىتشريعهفىويعتمد.الخططريقعنصدرتقراراتأوالمختلفةللظروف

،5(.4إصحاح)ا!ويينسفرفىوردما

القوانينعلىويشتملمقدساتبمعنىقوداشيميسمىالخاس!القسم

القرابينهذهمنالكهنةيخصوماومناسباتهاوأنواعهابالقرابينالخاصة

مبحثا.عشرأحدمنويتالفوأعيادهاتقديمهاومراسيم

وقرابين(نبائح)WIMTزثاحيم-1

وأهدافهاوأنواعهاكقرابينتقدمالتىالنبائحعنالمبحثهذايتحدث

كقربانتقدمالتىالنبانحومواصفاتومراحلهالذبحوطريقةتقديمهاومكان

ا!ويينسفرفىوردماالمبحثهذاتشريعوأساس،النباثحوتحريموتحليل

الرابع.الإصحاحإلىالأولالإصحاحمن

ايأطعمة()قرابين!،أ+أ+مناحوت-2

التقدمةكخبزأنواعهاعنويتحدث،كقرابينالأطعمةمنيقدمعمايتحدث

جعلوقد.تقدمأنيمكنالتىالمختلفةالشرابوأنواع،الحصادعيدوخبز

الثانى.الإصحاحاللاويينسفرتشريعاتهمأساسالمبحثهذافرالمشرعون

حولين*يلاأحلين-3

المناسباتفىتن!بحالتىبالذبائحالخاصةبالتشريعاتخاصالمبحثهذا

الىومااكبحوكيفيةالذبائحمنحرموماأحلمافيشرح.الدينيهَغير.العادية
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منالمراقطدم!يتعرض،)كشير(اللحوممنبالحلالتتعلقأمورمنذلك

القرابين.

اعتماداالمبحثهذاينص(الحيواناتمن)البكورأ+6133بكوروت-4

11-1العددسفرفىلردماعلى %:a Aالحيوانمنالبكرأن912-011:التثنية

إلاالحيوانمنالبكرتقديمضرورةعنالمبحثهذاويتحدث.للإلهقربائايقدم

منالبكرتجعلالتىالعيوبأنواعويحدد.النبيحةيشوهعيبهناككانإذا

منالبكرأهميةعنأيضاويتحدثكقربانللتقدمةصالحةغيرالحيوانات

الوراثة.فىالأبناءمنالبكورلحقوقويتطرق،والإنسانالحيوان

المبالغتقديرلكيفيةقواعدالمبحثهذافىتقدير()"36"أعراخين-5

علىالمبحثهذاتشريعاتبنيتوقد.للربنذرالذىللإنسانءافداتدفعالتى

27:2-27.ا!ويينسفرفىوردما

الخاصةالتشريعاتعنيتحدث(تبادل-+ء661ل!عوضتموره-6

بأشياتالمقدساتاستبدالوقواعد.أخرىبذبائحنذرتالتىالذبالْ!باستبدال

المبحثهذاتشريعاتوأساس،أخرىبتقدمةالذنبتقدمهواستبدال،أخرى

01-27.27اللاويينسفر

7-eالذينالأشخاصعنالمبحثهذايتحدث63،+أ+)قطع(يتوت

هذاتشريعاتواًساس،متعمدةذنوبالارتكابهماليهودمجتمعمنيطردون

Vr-1.:وا!ويين\o:12والخروج17:41التكوينسمْرالمبحث rv)

الخاصةالأشياءعنيتحدث(الربحدودعلىتعدول*،61)معيلة-8

أنهاالحالةهذهفىتعتبرإذ،دينيةغيرأغراضفىاستعمالهاعندبالمعبد

الأشياتفيهاتدنس!التربالحالاتخاصةقواعدعدةالمبحثهذاوهْر.دلْست
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سفرالمبحثهذاتشريعاتوأساس،النننهذاعنالتكفيروكيفية.المقدصمة

.1-517:ها!ويين

التقدمةهناالكلمةبهذهويقصد،مداومةبمعنى+ول!6تاميد-9

فىالمعبدفىاليوميةالقرابينعنالتفصيلمنبشئالمبحثهذايتحدث،اليومية

92:38الخروجسفرىفىوردماالتشريعاتهذهوأساس،والمساءالصباح

.A:2-28والعدد042

المعبدومساحةمقاييسالمبحثهذايحدد)مقاييس(كا+أ+مِلئرت01-

وحجراته.ودهاليزهالمعبدءكفنابهالمتصلةوالأجزاء

وأنواعبالطيورالتضحيةموضوعالمبحثهذايتناول:7،7!قنيم11-

تسمحالشريعةأنإذ؟واليمامةالحمامةمثلبهايضحىأنيمكنالتىالطيور

بعضفىوكذلك،للفقراءالحيواناتمنبدلاالطيورأنواعببعضبالتضحية

اللاويينسفرفىوردكماالتضحيةتقديمكيفيةالمبحثويشرحللمرأةالحالات

.ا.6:9-العددوسفر14.3-:15،:1431-22

النجاسةبمسبباتالقسمهذاويختصطهوروتويسمىالسادسالقسم

مبحثاعشراثنىعلىويشتملالطهارةووسانل

المنزليةوالأمتعةالأدواتينجسبمايختصأوانى()3)*70كلابم-1

اللاويينسفرالمبحثهذاتشريعاتوأساس،التطهيروكيفيةوالملابس

.02-14،31:24-91:22العددوسفر:33-36ا1

بنجاسةخاصتنتمريعاتالمبحثهذافى(خيام)*6؟أ+أهالوت2-

تعتبرإذ،المسكنفىجثةلوجودنتيجةتكونالتىالنجاسةوخاص،المساكن

لإنسانالجثةهذهكانتسواءفيهاالموجودالمكانتنجسنجسةالجثةاليهودية

درجاتوأعلى.النجاسةمرمختلفةدرجاتعنالمبحثهذا!يتحدثحيوانآو
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بنىوقد،الحجرةفىماكلينجسالوجودفهذاحجرةفىجثةوجودالنجاسة

r.-91:142العددسفرفىوردماعلىالمبحثهذا

ومراحلهالبرصبمرضالمبحثهذايختص)برص(3،!هنجاعيم-3

وسائلعنويتحدث،نجسابهالمريضويعتبر،المرضوأعراضمنهوالعدوى

علىالمبحثهذاتشريعاتفىالمشرعونواعتمدالمرضهذانجاسهمنالتطهير

.1314،الأصحاحينا!ويينسفر

لغرخرالحمراءالبقرحرقلطريقةإرشادات)بقرة(3IIباراة-4

لتستخدماعدادهاوطريقةوأوصافها،البقرةهذهسنالمبحثويحدد.التطهير

هذدرمادلجعلا!زمةوالطقوسالنجاساتبعضمنالتطهيرفىحرقهارماد

:91.العددسفرالمبحثهذاتشريعاتوأساسللتطهير،صالحاءالحمراالبقرة

تنتهرالتىالبسيطةالنجاساتعن!يتحدث:أ+!66طهاروت-5

حيوانجثةلمسأوالشهريةعادتهافترةفىالمرأةكلمساليومشمسبغروب

...إلخ.نجس

والآبارالمياهخزاناتبطهارةيختص)خزانات(أ"أ+7ولأوتمقوا-6

نجسة.فاسدةأوصالحةاعتبارهاقواعد،للمياهتجمعأىأووالقنواتوالبرك

من15والاصحاح:149اللاويينسفرفىورددمماالمشرعواستفاد

السفر.نفس

فترةفىالمرأةبفصلالمبحثهذايوصى(الشهريةالعادة)66لمنِذَة-7

العادذمنالطهارةكيفيةعنيتحدثوكذلك-نجسهواعتبارهاالشهريةالعادة

سفرالمبحثهذاتشريعاتوأساس،الولادةدممنالتطهيروكيفيةالشهرية

.91:3-اا8،5-:122ا!ويين

13،
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نايمكنالتىالسوائلعنالمبحثهذايتحدثكاه!66،أمقشيرين-8

السوانلْمنأنواعسبعةويحدد،المختلفةوالأطعمةوالفواكهالحبوبتنجس

-ءالماضمنوشخلالعسل،اللبن،الدم!الزيوت،النبيذ،الملوثءالما،الندى

المبحثهذاتشريعاتوأساس.الجسممنيخرجالماءمننوعأىأو،الدموع

14ْ11-93.ا!ويينسفر

6)(الجلديةالامراضمننوع)70فى2زافيم-9 Gonorrhea`يقرر

وأى،نجسايعتبرGonorrheaبمرضالمريضالشخصأنالمبحثهذا

هذهمنالتطهيرطريقةالسفرويذكرتطهيرهمنلابد،ينجسفيهيستقرمكان

\.A-Y:15اللاويينسفرالمبحثهذاتشريعاتوأساس،النجاسة

التطهيريتملاالتىبالنجاساتخاصةشرالْع:011360يامطئول01-

هذافىالتشريعاتوأساس،الشمسغروببعدإلاءبالماالاغتسالبعدمنها

22:6-8.،:ه15اللاويينسفرالمبحث

لغسلتلزمالتىالم!اهوكميةالدينغ!ملقواعديتناول:ثهه!هياذيِم11-

غسليجبومتى.اليدينغسلفىمياهمنيستخدملاوماشرعياغسلااليدين

اليدين.

القديم.العهدفىالمبحثلهذاسندهناكوليس

وأساقأوجذراعتبارمدىالمبحثهذايتناول:*!17عقصين12-

كانإذاأنهالمبحثهذاويعتبر،ثمارمنينتجهماأكليحللانجسئانباتفرع

ولا.النجاسةهذهيسببعماويتحدث،الكلعلىالنجاسةفتسرىنجسئاالجزء

القديم.العهدفىالمبحثلهذاسند

النصهذاعلىوشروح،المشنايسمىقانونىنصمنالتلمودهـمتكون

العباراتبعضتتضمنولكنهاالعبريةباللغةالمشناوكتبت.الجماراتسمى
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العبرية.العباراقيبعضمتضمنهالآراميةباللغةكتبتفقدالجماراأما.الأرامية

ومعقدمختصر-التعبيرهذالناجازإن-قانونىأسلوبالمشناوأسلوب

هذاواقتضى.القانونيةالموادنصوصتشبهنصوصهافمعظمأحيائا

يسمون"العلماءمنطانفةقامفقدلذاالمواد،هذهشرحإلىالاختصار

جديدةشرائعواستنباطالمشنافىوردتالتىالشرعيةالموادبشرح"أمورائيم

أراءيمحصونكانواماوكثيرا!المختلفةالظروفلتطابقالقياسطريقعن

التىالفقهيةالآراءأصحابعنبإسهابويتحدثونوينقدرنهاالمشناكتاب

وكثيراما،الأساطيرحدأحياناتبلغعنهمونوادرقصصًاديوردونيتناولونها

وأصلةبأيةسابقهإلىيمتلااخرإلىموضوعمنيخرجوالجماراكتابكان

كالشرائعمختلفةموضوعاتعلىالجماراوتحتوى.موضوعيةرابطةأية

الموضوعاتنقسمأنويمكننا.إلخ...والفكاهةوالفلسفةوالحكمةوالأساطير

أساسيين:قسمينإلىالجمارافى

هلاخاوتسمىوأمثالوحكم!ارشاداتسلوكيةأخلاقيةموضوعات(أ

الطمود(-.1/3)حوالى

التلمود(2/3)حوالىأجاداأوهجاداوتسمىوقصصأساطير(ب

لمالتىإسرائيلبنىموروثاتمنوالأنمماطيرالقصصهذهبعضنقلتوربما

.التوراةوسجلواجمعواللذينمتاحةتكن

هذاكشفوقد،أساطيرهافىوالإسهاببالإطنابالجماراوتمتاز

إلىالتعصبهذاوأدى.الناسمنلغيرهموبغضهماليهودتعصبعنالإطناب

خاصإلهكأنهإسرائيلإلهالأساطيربعضفتصور.الإلهعالميةلفكرةنكسة

ففى.وعنايتهبرعايتهغيرهمدونوحدهميشملهموأنه،غيرهمدونباليهود

لناالربلسانعلىالجماراتقول"/زارا"عقودالمبحثفىالأضرارقسم

قليلاإلاحسناتإسرائيلتعمللمإنحتىالأخرىكالأممإسرائيلبنىأعامل

لهمليكونواالحسناتهذهفسأجمعالحظيرةفىالمتناثرالدجاجكروثتافها
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فرويفسرأنجاساليهودغيرأى،1؟56الجوييمالتلمودويعتبر(كثيرةحسنات

لأنسيناءجبلعلىموجودينيكونوالمأنهمالنجاسةسببب22زاراعفودا

منتطهرواايهودلكنالنجاسةفيهاسكبتحواءنىدخلتحينالأنعى

وفى.الجوليميكنلمبينماسيناءجبلعلىواقفيناستمرواحينالنجاسة

نجسة.أطعمةياكلرنلأنهمالجوييملنجاسةاخرتفسيراب45شبات

يمكن:شعياأورابعننقلاربيدرابعلمزاراعفودافيالجماراوتقول

يصحولاتركإذايفسدأنيحتملالذىالشىءلغيراليهود()أىلهميباعان

.7(كانامهمامنهمشىءأىءشرا

نأيذكرالسابقالمرجعففى!لائقهغيربصورةالإلهالجماراوتصور

الثلاثفىالتوراةيقرأ:يومئاساعةعشرةاثنتىخلالمشغولأيكونالرب

ثم،العالمإفناءفىويفكرالتاليةساعاتالثلاثفىالعالمويحكمالأولىساعات

التاليةساعاتالثلاثفريجلسثماالرحمةكرسىإلىالقضاءكرسىيترك

الثلاثفىالتنينمعويلعب.أصغرهاإلىالحيواناتأكبرمناكلهالعالمليرزق

عندالتوراةالموتىصغاريعلم)أخنوخ(ميطاطرونالملاكوأن.الأخيرةساعات

.)8(الربانشغال

.جمارابدونآفوتمثلالمباحثبعضأنإذ،جمارامبحثلكلوليس

كثيروكان.جمارالهاليممرالتىالمباحثاليهودحكماءبعضوشرحعلقوقد

الذىميمونبنموسىأمثالالإسلاميةبالثقافةتأثرواممنالحكماءهؤلاءمن

ميمونبنموسىبنإبراهيمبنوداودالبابلى)9"التلمودمنشقاليممثلاشرح

(1اليهوية)ْبالعربيةافوتشرحالذى

ويسمىبابلفىاليهودحكماتعملمننسخةالتلمودمننسختانوتوجد

التلمودويسمىفلسطينف!اليهودحكماءعملمنونسخة،البابلىالتلمود

137
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جمارافلفة،الجمارالغةفىالتلمودانويختلف.الفلسطينىأوالأورشليمى

فهىالأورشليمىالتلمودفىالجمارالغة.أماالشرقيةالآراميةالبابلىالتلمود

التلمودوشيل.التلمودينفىهجائيةفروقأيضئاويظهر-الغربيةالأرامية

منالبابلىالتلمودويكثرالأو!رشليمى،التلمودمنأكثرالإسهابإلىالبابلى

البابلىالتلمودويزخر.بالقياسالشرائعواستنباطوالتوضيحوالتبريرالتعليل

السوءايةولكنللناسسوءايةبأنهال!ثسم!كسوفالتلمودفيفسر،بالخرافات

مؤلفىعندخاصةأهميةوالنجوموللكواكب.القمرخسوفإسرائيللبنى

والكواكب.بالنجومالإنسانمصيرالتلموديربطإذالتلمود

سبعةتناولتسبععددهاللتلمودإضافاتظهرتالتلموداستكمالويعد

.الناستهمخاصةموضوعات

وتسجيلها.الشريعةبكتابةيختص:توراةسفر-ا

مخطوطةوافلذة،افدزةبكتابةخاصمبحثوهو:61123كلذة-2

طاهر.حيوانجلدمنعادةوتكون،البابعضادةعلىاليهوديضعهارقية

الفقراتالمزوزةعلىويكتب،ذلكغيرتستخدماليهوديةالطواثفبعضولكن

الآخرالجانبوفىسطرا22فىا:13-6:4،121-4-9التتنيهسفرمنالآتية

.الربأسماءمناسمالكلمةوهذه،قوىبمعنىمثتذاى""كلمةتكتبالرقيةمن

أبوابحارسبمعنىيسرانيل!دلاتوتشومر"لعبارةاختصاروالكلمة

سم.*16سم506افلذةوحجم،إسرائيل

صغيرتينعلبتينعنعبارةوالتفلين،بالتفلينخاص:+3أ؟أتفلين-3

!فأسودبرباطويربطان،القديمالعهدنصوصبعضتغلفانأسودلونهما

وأياحالسبتأيامعداالصباحفىالصلاةعندويلبسانالرأسأوالأيسرالذراع

هذانصوصوتعتمد.التفلينلبسوضرورةطريقةالمبحثهذاوفىالأعياد.

389
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6:4-9،التثنيةوسفر11-13:11،16-.الخروجسفرعلىالتشريعفىالمبحث

?rN-N!rN.

اسمالكلمةوهذهصيصيت""يسمىبماخاص*+*6+صيصيت-4

فروردلماتحقيفايلبسرالذشالكهنوتىاللباسأركانأربعةفىتوضعلشرأبات

I-3:\4العددسفر V\تماتمبمثابةالشزاباتهذفىوكانت.22:12والتثنية

تصنعالتىوالمادةالشراباتوألوانوأطوالالربطكيفيةعنالمبحثهذاويتحدث

طهارتها.وضرورةالشَراباتهذهمنها

معاملتهم.وكيفيةوالعبيدبالخدمخاصمبحث*+"!عفاديم-5

الأولبالقسميؤمنونالذينبالسامرييزخاصْمبحثOMIDكوثيم-6

،ينتموعوسفر()التوراةالقديمالعهدمن

والدينمناليهوديةيعتنقونالذينعنيتحدثمبحث،66!جيريم-7

يصديين.غير

واعتبروهاالتلمودإلىيضموهاولماليهوداستبعدهامباحثسبعةوهناك

وهىمرفوضةكريفاأبو

لمبحثشرحالمبحثوهذا:113"6663"فىأ+ناثاندرابىأفوت-1

افوتنصوصيفسرأنالمبحثهذاويحاول.المشنانصوصضمنالواردالآباء

.والحكاياتالقصصمنكثيرًاويضيف

والشرائعالتوراةكتابةقوانيزقواعدعلىويحتوو.06631سوهْريم-2

.والآعيادالسبتلاْيامالفقهية

بدفنالخاصةوالعاداتبالشرال!يختمرد+66*فىأراباتىإبل-3

سيماحوتباسمأيضاويعرفوالحدادالموتى

93؟

http://www.al-maktabeh.com



والشرائعلعروساوواجباتوعاداتهبالزواجيختص:3)6كلاه-4

المتزوجة.المرأهوواجبات.الزواجإتمامبطقوسالخاصة

معاليمعلىويشتملالمحرمباوواجيختص:6+إرصدرخ-5

واجتماعية.دينية

الحياةفىالمرءبسلوكيختص:511""6!666زوطاإرصادرخ-6

ومواعظ.حكمعلىويحتوى

الشوانيدلكماالمبحثويتناول:6")351+هشالومبرق-7

.)9؟(السلامموضوع

التلمود،فىجاءماتوضيحبهدفالتلمودحولدراساتعدةقامتوقد

.أنواعأربعةإلىالدراساتهذهنقسمأنويمكننا

.التلمودلنصوصتفسير:أ!مه63بروشيم-1

راشىبهاقامللتلمودلشرحومقإضافات:أ+3+أهتوسافوت-2

م(.0901-9118)

.التلمودنصوصبعضعلىتعليقاْتأكاT:70+حدوشيم-3

.النصوصهامشعلىوشروحتعليقات:ول616للأهجاهوت-4

ديعتبر.الإسلاميةالحضارةظلفىالتلموديةالدراساتازدهرتوقد

هذهمجالفىالبارزينالعلماءمنعشر(الثانى)القرنميمونبنموسى

والذىبالعبريةالتوراةمثانىوكتاببالعربيةالسراجكتابألففقد،الدراسات

.التلمودفىالواردةالشرائعلتبسيط)يدقوية(يدحازاقاه""أيضئايسمى

الشروحبعضوعليهام،40سنةالبندقيةفىمرةلأولالتلمودطبعوقد

الطبعةنظاميتبعأنالتاليةالطبعاتفىالعادةوجرت،مجلذاعشراثنىفى
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نظاماتبعوقدهذا.المصدرإلىالرجوعلتيسيرالصفحاتترقيمفىالأولى

الورقةلوجهبرقمورقةلكليرمزأنهوالنظاموهذااالتلمودطبعفىخاص

أمستردامطبعةالتلمودطبعاتوأهم.)ب(بالحرفولخلفها()أبالحرف

م3918غبرا،م1644

سبمنفيهالماالمسيحيينسخطالتلمودنصوصبعضأثارتوقد

لهذهالمسيحييننبهمنوأول،الأديانمنولفيرهاللمسيحيةوازدراءللمسيح

النصوصرهذهوجمعالمسيحيةاعتنقيهودىوهودونينكولاسكانالنصوص

.التلمودنسخكلمصادرةالبابافأهر،التاسعجريجورىالباباعلىوعرضها

رأحرقوهاالتلمودنسخوجمعواالبابوىالأمربتنفيذفرنسافىالمسيحيونوبدأ

.ام903سنةفىثمام992سنةفىثمام242سنةيونيهفىباريسفى

e.سنةبرشلونهفىالتلمودنسخآحرقتوكذلك N V Irسنةروماوفى

(3 %l 3 y.؟إy

ترتيئاالشرائعهذهورفمثالعهدمنشرالْعاستنبطالذىالتلمودوبجانب

تراثظهرالقديمالعهدفىالفقراتترتيبمسايرةعنالنظربغضموضوعيًا

فرالتراثهذاويتمثلوالعبريةبالاَراميةمختلفةعصورإلىينتمىيهودى

النظربغضترتيبهافىالقديمالعهدنصوصتسايرالتىالشروحأىالمدراشيم

ويفسرْونهاالقديمالعهدفقراتالمدارشيمكُتابوشرح.الموضوعاتعن

وبعضر.وأساطيرمواعظتفاسيرهمويضمنونأخلاقيةقوانينمنهاوششنبطون

.التلمودف!وردلماتكرارالتراثهذا

ها:!أش!رادراشيمهمافى

ومدرستهالتنائىإسماعيلإلىوينسب()القياس3أ+"أفىjهقخلتا-1

إصحاحاتبعضمنمستنبطةأخلاقياتويتضمن،الميلادىالأولالقرنفى

السفر،بهذامتعلقةوأساطيرالخروجسفر

9،9
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الكهنه()تددإةكوهانيمتورتأيضئاوشممى(الكتاب)لا063سفرا-2

الخاصينالمشناقسمىفىل!دماعلىتعليقاويتضمناللاويينلسفرشرح

.والطهاراتبالقدسيات

العددلسفرتفسيروهوالكتبأىللكسرةالراءبإمالة063"سِفْرِى-3

والتمنية.

+61+يلمدينوتورتأحيائاوشممى11V"?17،+ماتنحومدرا!ثر-4

موعظهكلتبدأموعظة111حوالىويتضمنماتنحوإلىوينسبدأكا166

بنُبْذةتبدأإجابتهسؤالموعظةوكلسيدنايعلمناأىربينويلمدينوبعباره

.هجادىاستطرادثمهلاخيه

منعددمادتهفىساهمأ+د".636ء66!رياربوتمدراش-5

قسموكل،الخمسةالتوراهأسفاريفسرمختلفةعصورإلىينتمونالمفسرين

المدراثمرهذاويشتملرباهكلمةإليهمضافايفسرهالذىالسفراسميحملمنه

هذاعلىيقتصرلاالتثنيةسفربتفسيرالخاصوالقسم.وأمثالمواعظعلى

والجامعةالإنشادنشيدأسفارمثلأخرىلأسفارشروحهناكبلفقطالسفر

واستيروميخا.

شروحيشملوهوالكبيرالمدراشأىدلأء+هـ6ريامدراش-6

والجامعة.والمرافىالإنشادونشيدوأستيروراعوثالتوراةلأسفارالأحبار

الهجادامنمختاراتعنعبارة63هـوللأأأ"؟)7شمعونىيلقوط-7

رأويعتقد.التوراةكتبحسبورتبهاشمعونالحاخامبجمعهاقاموالهلاخا

.الميلادىعشرالثانىالقرنأواخرفىعاشالحاخامهذا
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الثانرالفصلهوامش

3.ص7191بيروت،التلمود.خانلإسلاماظفر-1

2--1891,,L.Rodkinson: Babylonien Talmud, Bostonول.
,Vol.III..كلأكهـ P

3-14..Tratiner,Understanding the Talmud, P

اشترىبمعنىقاناهالفعلمنمشتقاسمقنيان4-

.ب15صزار-عقودا5

الساثل.المريضرجسممنتسيلأنتسببالتيالأمراض-6

.أ4صزارعتودا-7

ب3ص-8

9-07..L Rodkinson: Babylonien Talmud, Boston,,1891 Vol

،((1..p xi

عبرية.بحروفام209بالقاهرةطبع-ا.

.301ص7191القاهرة،الإسرائيليالدينيالفكرظاظاحسند.راجع11-

055591,,E.R Tratiner, Understanding the Talmud. New York

182-81
.ب72صزارعقودا12-

202-002صالسابقالمرجع13-
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الثالثالباب

لعبافىاتا

.ةالصك:لىال!والنصل

م!.الصو:الفانىالغصلى

.عيادواؤا!مواسم:الفالثالغصلى
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الأولالفصل

الصلاة

الوسيلةوهو،بربهالإنسانعلاقةفهىالعباداتأهممنالصلاةتعتبر

نمسه.لىاٍالاطمئنانلبعثالضيقحالاتفىالإنسانإليهايلضالتى

للربوشكرواعترافترحمالصلاةأننجدالقديمالعهدراجعنالىاذا

الصلاةعنالقديمالعهدويعبر:3-7(65:3،011)مزمورالمجيبالسميح

)تكوينالربباسمدعا.ألفاظبعدةلربهالإنسانومخاطبةالربومتاجاة

عبر(72:12مزمور)استغاث9(3:)قضاةمرتفعبصوتوتحدثوزعق:26(4

الربوجهمنوطلب(4ة5عامو)وطلب،الحزنأوالفرحعلىيدلبصوت

واستعطف(:416ء)اْرميا()صوتهرفع(501:04)مزمورسأل(ا:ه5)هوشع

.(:2\24)مزمور،تحدث(7:16ء)أرمياتوسل3:+()ئئعية

تقلاة1:هاأشعياءفىوردتوالتىالصلاةعلىتدلالتىالكلمةأما

ومن6+د؟؟8:42(أول)ملوكهتبللالمزيدالوزنمنمشتقاسم+فى!د6

نفسه.جرحالكلمةوتعنى)1(يدم3بللالمصدر

تشلئعادةإلىالمعنىهذافىالكلمةهذهاستخدامفكرةترجعوريما

أول)ملوكوالعبادةالتضحيةإظهارمنكنوعالبدانيةالمجتمعاتفىالجصم

الذىالبدانىالتعبيروهذا،السيئةالعادةهذهتحرماقوراةوجات1828(

دلالةتطورتثم(:ا14)تثنية-تاريخهمفتراتمنفترةفىاليهودمارسهربما

.الصلاةحكمةلتوافقوالأملالحكمإلىبعدفيما)بلل(الكلمةهذه

7:14هوشعفىالتسميةهذهآصلونجد،تعنالصلاةالربانمِونوسم!

11:1.،801:2ومزمور
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)تكولنالربباسمنداءهنهبار.الأمربادىءفىالصلاةكانتوكذلك

-14(:2412تكوين)الربمناجاةمننوعإلىتطورتثم21:33(،12:8

ثانىملوك)نبىأ!14:36-37(الأول)صموئيلكاهنطريقعنأومباشرة

GYM.

القرابينوتقديمالصلاةبينالقديمةالعصورفىوطيدةالصلةوكانت

2)تكوين o: f، 4: \)rوكانت،الربإلىالتامالخضوعيتطلبالقربانفتقديم

.والخشوعالخضوعهذاعنللتعبيرالصلاة

الغفرانعيدفىإلااللهمالقرابينتقديمعندمحددةصلاةهناكتكنولم

يقدمكاناقربانلأنالصلاةمننوغانفسهالقربانتقديموكان21(:16)لاهـفي

تاريخمنعهدجاءثم.دعاءاستجابةعلىالربشكرأوذنبعنللتكفيرإما

141:2(.)مزمورالقربانتقديمعندصلاةتنشدكانتاليهوسية

وسيطإلىتحتاجلاوالعبدالرببينعلاقةبعدفيماالصلاةوأصبحت

تكونأنيفضلولكنمكانأىفىالصلاةتودىانويمكن،145:18()مزمور

اكينلليهودقبلةتكونأنولابد،المعبدالقبلةوتكون56:7()أشعياءاقدسفى

،للصلاةمحددةأوقاتهناكتكنولم.\(1:6ْ)دانيالالقدسفىلايعيشون

والمغربالظهروبعدالصبحصلاةحددتوقد،للتنظيمبعدفيماحددتولكن

سبعالصلاةأنالنصوصبعضذكرتوقد(1:11دانيال،55:16)مزمور

ولكنالصلاةلطريقةدقيقوصفالقديمالعهدفىيوجدولا.اليومفىمرات

أولملوك،1:1f':أولصموئيلمثلا)بالوقوفالصلاةتصفالنصوصبعض

أولملوك،7:6()يشوعوالسجود(ه9:وعزرا1:11)دانيالوالركوع8:22(

وتكون6(7:)يشوعلسجودوا(ه:9وعزرا611:نيال)دالركوعوا8:22(

بينوالوجه28:2(ومؤمور،5:22أولملوك)مرفوعةأوممدودةالأيدى

7:18(.نانى)ملوكوالجلوس:42(18أول)ملوكالركبتين
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جماعيةإلىالزمنمعتطورتولكن"فرديةتكوقأنالصلاةفىوالأصل

.ابتهالاتالجماعةفيهاترتل

الربعندمرتبةأعلىالصلاةأنالتلمودكتبواالذينالحكماءاعتبروقد

المفروضةالصلاةأوقاتعنوزيادة.القرابينوتقديمالطيبةالأعهالمن

هذهغيرفىيصلىأناليهودىللفرديمكنالمساء(-العصر-)الصباح

.الاستسقاءكصلاةالمحنأوقاتفىالصلواتمنأنواعوهناك.الأوقات

حكمه،علىرحمتهلتطغىوصلاته،يصلىالربأنالتلموديونهـمعتقد

ذإالصلاةعنالتوراةقرا!تفضيل(أ11)شباتالتلمودفىمواضعفىونجد

أحيانًا.إلايصلونولاالتوراةقراعةعلىيعكفونكانواالعلماهبعضأن

جماعيةالصلاة!ولاعتبارالفردصلاةعلىالجماعةصلاةاليهوديةوتفضل

.)منيان(سنةعشرةطثعنتزيدأعمارهمرجالعشرةالجماعةتكونأنلابد

عمود)ارتفاعالنهارثلثحوالىإلىالفجرمنالصبحصلاةوتكون

تنحرفأنبعدمنالظهربعدوصلاة،!+6"+شحريتوتسمى،النهار(

المساءوصلاة،د+56منحهوتسمىالغروبقبيلإلىالونالنقطةمنالشمس

.++9عربيتوتسمىالفجر،طلوعإلىالشسسغروببعدمن

ىأيزاولأنللي!دىولايسمح،الصلواتهذهأهمالصبحصلاةوتعتبر

يكونأنلابدالصلاةوعند.الصبحصلاةبعدإلاطعامأىيتناولأوعمل

الرأستغطيةويتحتم.اليدينغسلبعدإلاالصلاةيبدأولاطاهرًااليهودى

المعبد-فىجماعةيصلىكانإذاكبيروشال،كتفيهعلىصغيرشالروضع

منلابدوكذلك،صيصيتالزواياوفىمربعًاأومستطيلاأبيضالشالويكون

التفلينلبسر
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،وقوفبمعنى*ول؟66عميدةالآنتسصالتى،الصلاةنصوصوتتكون

6!!عسرةبالشمونةيسمىبما M131،2(عشرةتسععنعبارةالنصوهذا(

وتمجيدجلالهجلالخالقوتعظيمللربتسابيحعنعبارةالأولىالثلاثفقره

للسلامودعاءنعمهعلىشكرعنعبارةالأخيرةوالثلاث،وقدرتهلعظمته

باحتياجاتتهتموابتهالاتتوسلاتعنعبارةالفقرتينهاتينبينماوالفقرات

أياموفىالسبتأيامفىالتوسلاتهذهوتستبدل،والروحيةالماديةالإنسان

.نصوصمنالاحتفاليناسببماالأعياد

صلاةاتخذتوقد،!ء"الشماعقراعةوالمساءالصبحصلاةهـسمبق

فقرتين:عنعبارةمقدمةوللشماع6:4التثنيةسفرمناسمهاالشماع

صلاة)فىالليلوخالق(الصبحصلاة)فىالنورخالقللربتسابيح-1

.المساء(

إسرائيل.لبنىلحبهشكر-2

عةقراالأنبياءوأسفارالتوراةعةقراهوالعبادةمظاهرمنمظهروهناك

منلفائفمنالتوراةوتقرأءر؟االمنيان*11الجماعةهذهفىوتشترط.جماعية

عليهايحافظخاصةبقواعدالقديمالعهدنصوصاليدبخطعليهامكتوبةالرق

وتقسم،السبتأيامفىالنصوصهذهوتقرأ،النصوصهذهمثلكتابةعند

سنة.فىالتوراةعةقراتتمأنبحيث665،5)سداريم(قسفا54إلىالتوراة

منالموضوعفىيناسبهبجزءمتبوعًاالتوراةمنواحدقسمالسبتيومويقرأ

لهذهويدعىوالأنبياء.التوراةمنمختاراتالأعيادأيامفىويقرأ.الأنبياء

الذىالجزءهذاقبلالصلاةمنفقرةمنهمكليقرأالناسمنعددعةالقرا

.الأنبياءمنعادةالجزءهذاويكونللقرا!لهخصص

قراعةبعدالترجوم(من)تقرأالآراميةاللغةإلىتترجمالأجزاءهذهوكانت

لهم.لفةالأراميةاليهودفيهااتخذالتىالفترةفىالعبرىالنصر
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موسافإضافيهَصلاةالشهرأوائلوفىوالأعيادالسبتأيامكلتقرأ

القديم،العهدنصوصمةقرابعدالمعبدلىتقدمكانتالتىاقرابينعنبديلا

مجدبإعادةيختصالذىالجزءإلااليوميةالصلاةالاضافيةالصلاةهذ.وتشبه

إسرانيل.بنى

قوةعنتعبرمختلفةمناسباتفىتتلىالتىالصلواتبعضوهناكهذا

.الإنسانبنىعلىالربنعموعنالربعلىواعتمادهالإنسانوضعفالرب

ذكروكذلكوجبةكلوبعدقبلالربشكربضر!رةمعتتقيهاعلىاليهوديةوتحتم

جميل.شىءأىديمةعندالرب

تناولعندوجمذلكالاحتراممنكنوعالرأستغطيةمنلابدالربنكروعند

.الطعام

.عمرهمنعشرةالثالئةبلغإذاالصلاةالي!دىعلى!يتحتم

النصوصمنكثيزاالعصورعبرصلواتهمالىاليهودأضافوقد

إلىالنصوصهذهبرقسموااليونانيةمناقتبست)كلمةبيوطيمسميتالشعرية

.إلبيوطيم،تاليففىالشعراءوتبارى،خاصةصيغةنوعلكلوكانمختلفةأنواع

القروفا:هىالرئيسيةوالصيغ،الصلواتضمنشعر.يلخلأنفىيأملكل

.)3(،المعرافاواليوصير

ولوآخرإلىجيلومنلاخرىمنطقةمنتختلفالصلواتكتابونصوص

الشكلفىواضحالوسطىالقرونصلواتكتبأثرأننقولأننستطيعأننا

مكلالعبريةغيرأخرىبلغاتالصلواتكتببعضكتبتوقدهذا.والمضمون

والسفارديم.اليهوديينشانعةكانتالتىاللالينو
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الافىلافصامضهر

مضعف1-فعل

التاسعةالفقرةهقاطانشموئيلالثنانىأقحمثمبركةعشرةثمانكانت-2

غيرللفرقموجهةلعنةتعتبروالتىالسابقةالفقراتعنتختلفالتىعشرة

الربانيين.اليهود

التالية.والصفحات174صهالإسرانيلىالدينىالفكرظاظاحسند.راجع

3-.M wallenstein, Some Unpublished Piyyutim from the Cairo

3...Genizah, Manchestr" pp
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الفانيالنصل

ا!رم

الصومأنعلىدلائلهناكولكنالقديمالعهدفىغامضةالصومشريعة

استعداذاأومقدسةلوليمةاستعداذاالعادىوالشرابالطعامعنكامتناعبداْ

النفس.تطهيرمنكنوعدن!لر!مة

كانالتقشفأننقولأننستطيع2:ها-.12الثانىصموئيلومن

عنوالامتناعالملابستغييروعدمالأرضعلىكالنومالصومأثناءيمارس

الىتنظركانتاليهوديةأننقولأننستطيع5:هأشعيا-ومن،والغسلالتعطر

الفسلالصاثمعلىيحرم)لوما(والملمود.النفسىالإذلالمنكنوعالصوم

النفس.لذةيجلبماوكلالنساءومجالسةالنعالولبسوالعطر

عامةكارثةلمنعالربإلىللتوسلكوسيلةجماعىأوفردىإماوالصوم

35:3،96:مزمور)والمففرةالعفوطلبمنكنوعأو21:17-27(أول)ملوك

.(9:02)دانيالللربشكراأو:6(01وعزرا11:

يرىاليومهذاحتى،الغفرانيومإلامللصبمحددةأيامهناكتكنولم

فىويلغىالسنينبعضيفرضكانبل،سنةكلمفروضايكنلمأنهالبعض

محدديومتحديدبدأوقد4تشرىشهرمنالعاشرهواليومهذاوكانبعضها

العاشريومحددوقد،البابلىالسبىبعدأى:3-91،5تزكريافىللصيام

المعبدلخرابكذكرىفيهيصامحزنكيوميناير(-ديسمبراخر)طيبثمن

9ويوم-القدسأسوارلاقتحامكذكرى(يوليه-يونيه)أخرتموزمن?7ويوم

تشرىمن3ويوم-المعبدلخرابكذكرى(أغسطس-يوليهاخر)ابمن

والعجيباليهود.علىحاكماالبابليونعينهالذىجداليالمقتلكذكرى)أكتوبر(

البابلى.جداليالمقتلكذكرىللصياميوميحددأن
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التىالكتبفىأصبحتبلاقديمالعهدكتبفىفريضةالصياميكنلم

تكفيزاالصومالكتبهذهوتعتبر،والنساءالرجالعلى،القديمالعهدبعدجات

اياطفال!يعفى.-درالصانميرجوم!وقعلخطرمنغاأوالغفرانطلبأولذنب

ىأالصيامفىويحرم،الصياممنوالمرضعاتوالحاملوالمرضىالصغار

فىولكنالنهارفترةفىالعاديةالصومأيامفىالصوم!يكون،عملوأىملذات

ثلاثةأويوماالصيامويكون.ساعة24طوالالصوميكونالهامةالايامبعض

القمرىشهرأولوفىوالسبتالجمعأيامفىالصومويمنعمتتاليةأيامسبعةأو

وخميسإثنينيومكليصومواأنالأفرادبعضاعتادوقدالأحوالبعضفىإلا

نأيمكنبلكاملايوماالصياماستمراراليهوديةتحتمولا.المعبدخراببعد

الصاثميمتنعأنبمعنىتامغيرالصوميكونأن!يمكن،ساعاتبضعيصوم

بالزينة.والتمتعبالرواثحوالتطيبالنبيذوشرباللحومأكلعن

للعالمفيرخصلذا،الصوممنافضلالتوراةدراسةأنالتلمودويقرر

يوميناليهودمعظميصومالحديثةالعصوروفىللدراسةيتفرغحتىيصومألا

المناسباتكنكدىأخرأياماليهودبعضويصوم،آب9ويومالغفرانعيديوم:

تشرى3ويوم،لليهودالنازيينلإبادةكدكرىطيبثمنالعاشرمثلالمختلفة

أثر111سنةبعداليومهذاصيامابطلوااليهودمعظمولكنجداليالموتكذلك

.القدسلمدينةاغتصابهم

:أقسامثلاثةإلىاليهودصيامأيامتقسيمويمكن

القديم.العهدفىحوادثلذكرياًيام-1

.اليهودالفقهاءقررهاأيام-2

فردية.صيامأيام-3
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لالاiالتسم

23:2-3032إ-16:91ا!ويينسفرفىل!دماحسبالغفرانيوم

التوراةفىصيامكيومذكرالذىالوحيداليومهووهذا.إلخ...92:7العدد

:(الخمسةموسى)كتب

.!1():2-5213)أرمياءوالثانىالأولالمعبدتخريببمناسبةاب9ب(

2(ة93)أرمياءأورشليمأسوارالبابليينلاقتحامكذكرىتموز17ب(

.اليهودعلىحلتالتىوالمصائبللمعبدتيتوستخريبويوم

فىوردماحسببابلملكناصرنبوخددخوللذكرىطيبث01(ى

.1-242:وحزقيال2:وأرهياءrا-25:الئانىالملوكسفر

ثانى)ملوكومساعديهجداليامقتلبمناسبةجدالياصومتشرى3هـ(

.،1-2(14أرمياء،25:25

البوريم.لعيدالسابقاليوموهو4:16()استيراستيرصيامآزار3و(

الطعامعنتامبامتناعاب9ويومالغفرانيومفىكاملاالصيامويكون

اذاالتالىاليومالىالصياميؤجلأنويمكن.الشمسغروبمنوالشراب

الغفرانيومبمناسبةالصيامكانإذاإلاسبتيومالصياميومكانأنتصادف

سبت.يوماليومكانولووقتهفىفيصام

الثانى:التسم

الأيامفىيصومواأنوالعلماءالحكماءعندالعادةكانت.الفقهاءقررهما

المالمه:

.(الغفرانويومالسنةرأسمابين)العشرةالأيام(أ

أيلول.شهرأياممنعددأكبرب(
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إلسكوت.وعيدالفصحعيدبعدالثانىوالإثنينالأولالخميسيوم%(

عمد.لونارقكبتأنيحتملذنوبعنللتكفيرالصيامهذاوكان

وشمصالكبيسةالسنةمنمتتاليةخميسأيامثمانية(د

Shovavim Tat.

.آب9،تموز17بينأسابيعالثلاثةخلالأيامهـ(

.السلامعليهموسىفيهتوفىالذىاليومهوهذاأنويقالآزار(و

شهر.كلمنيومآخركبورقاطان()الصغيرالغفرانيوم(ز

كلفىالبكرالولداليومهذافىويصوم،الفصحلعيدالسابقاليومح(

الضربةالربإنزالعندمصرفىاليهودالبكرالأولادلنجاةكذكرىعانلة

.لخ(إ...\:131)خروجالعاشرة

فىاليهودعلىحلتمأساةذكرىاليومتصادفإذاأخرىأيامط(

)2(.الطويلتاريخهم

الفالثالتسم

الشخص.علمالذىالأستاذوفاةويومالوالدينوفاةذكرىيوم(أ

كانإذاإلاالاحتفالوقتحتىالزفافيوموالعروسالعريسيصومب(

الشهر.أوليوافقاليوم

يوم.صيامفعليهالأرضعلىالتوراةمننسخةسقوطالمرءشاهدإذاب(

.بالإعدامحكمهمعنديوئايصومونالقضاةكان(د

.)13مزعجةأحلائايتفادىأنالشخصأرادإذاهـ(
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الثانىالنصله!امى

.9وليسآب01يومأرمياءفى-1

القاهرةمقارنةدراسة3اليهوديةفى:الصومالهوارىمحمدد.انظر-2

..53ص

نفسهصالمرجع-3
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الفالثالنصل

الاعيادفىماسالمر

الامة.حياةفىمعينلتاريخكذكرىبهايحتفلومواسمأعيادأمةلكل

االاعيادالمواسمبهذهللاحتفالمعينةطقوساويؤدونوأعيادمواسمولليهود

نالاعتقادهماليومهذااليهودويقدس.لليهودلمخ!صالسبتالاسبوعىوالعيد

ضحروبمزاليومبهذاالاحتفالويبتدىء،العالمخلقبعدفيهاستراحالرب

كلعنالكفبهالاحتفالومظاهر،السبتيومبغروبوينتهىالجمعةيوم!ثسمر

وماالمواقدمنالأنواريوقودوناليهودفإنلذاالناراشعالالفقهاءويحرم.عمل

كلالسبتيومفىويحرم.الجمعةمغربقبلأىالسبتدخولقبلمنذلكالى

بيعواتفاقياتعقودلابرامتكونانيمكنأنهاإذالكتابةمثلعملإلىيؤدىما

!كثيرةمشاكلالعملتحريمعننتجرقد.العملمفهومفىيدخلوهذاوشراء

الحديثةالحياةمقتضياتمنكثيرالناروإيقادالعملنطاقفىيدخلإذ

يوماليهودعندالسبتويكون،النارإيقادتشغيلهافىتعتمدالتىكالمواصلات

،!"اللنفسوالنصفللربالنصفيكونأنالتلمودأشارإذوبهجةفرح

يحتسونوهم+أ!القدو!فرينشدونوعادةالشموعبإيقادبدخولهومحتفلون

وينشدون-،السبتيوممنحهمعلىللربالشكرمنكنوعالنبيدمنأقداحا

رغيفانالمائدةعلىيكونوعادة،دينيةأناشيدالسبتوجباتمائدةعلىعادة

جدائلشكلعلىالرغيفانويكونالبريةفىتجوالهمأثناءالسلوىللمنكذكرى

بتلاوةالسبتويودع،كعروساليهيرمزالسبتأنإذ.العرسلإكليلرمرا

شراباىاونبيذمنقدححولالربتمجيدفىاستقبلكما)بركة(صلوات

شمعة.حولالقرامحةتكونوعادة

تصللاالأيامهذهأنولو،راحةأيامتعتبرالسبتغيرأيامثلاثةوهناك

وهذهالأطعمةإعدادالأيامهذهفىفيسمحالسبتيومإلىالعملمنعحتميةفى

IDA
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هذاوششمر)مارس-أبريل(نيسانمنا9فىوموعدهالفصحعيد:هىالأيام

الخبزباكلاليومهذايحتفل(فلسطينخارجأيام)وثمانيةأيامسبعةلمدةالعيد

عجينمنمصنوعخبزاىدىابعادوعجينملحدونطيرعجينمنالمصنوع

يكونالتىالماندةحولالعائلةافرادويجمع،العيدحلولقبلملحفيهمخمر

الأصنافوهذه،خاصاترتيباومرتبةالمعينةالاصنافبعضعليهاصينيةعلمها

وماءخلوكوبوكرفسومحشبخس،مسلوقبيض،محمرخروفذراعهى

منفردلكلوكأسنبيذوزج!اجةاللوزمعبلحأوزبيبمنمصنوعةومربىمالح

والعشبالفطيريلىكماالترتيبويكون"إليا"كأسإلىبالإضافةالعائلةأفراد

اليساروعلىوالمربىالمحمرالخروفيذراعاليمينوعلىالوسطفىوالخسالمر

عجينمنالمصنوعفالفطير.رمزالأصنافمنصنفولكل.والكرفسالبيض

معمصرمنخروجهمليلةاليهوداخذهالذىللفطيررمزملحوبدونمخمرغير

فىقديمايقربكانالذىالعيدلقربانتذكارالمسلوقوالبيضموسىسيدنا

القاسيةللحياةتنكارالمالحالماءأووالخلوالكرفسالمروالعشبوالخسالهيكل

بنويصنعهكانالذىللطينذكرىوالمربي،مصرفىإسرائيلبنوصادفهاالتى

مصر.فىاستعبادهمأيامإسرانيل

مصر،منإسرانيلبنىخروجقصةالعائلةأفرادعلىالبيتربويقص

كلعلىويجب.الفصحعيدمنوالثانيةالأولىالليلةفىالماندةهذهوتكدن

الثانيةال!س،التقديسأجلمنكأسأول،نبيدكؤوسأربعةشربشخص

الشكرتقديمبعدالثالثةوال!س،العبوديةمنالخلاصعلىالشكرتقديمبعد

.للربالتمجيدطوةبعدالرابعةوال!س،الطعامياجل

أورشليم.إلىبالحجالقياموقتهوالفصحوعيد

بشريادماالفصحفطيرةبعجينةيخلطونكانوااليهودبعضأنويبدو

.2(المسلمينماأوالمسيحيينمنالضحيةدميكونأنويفضل

.شهراالشعائراقامةتأجيلمعينةلظروفلليهودىويمكن
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وكانوا،والاغانىوالتراتيلوالمدانحبالمزاميرالفصحعيداليهود!يودع

علىللربكشكرالمذبحعلىشعيرسنبلةفىيقدمونالعيدهذافىيضحونقديما

الفصحعيدمنأسابيعسبعةوبعد.الربيععيدايضاالعيدهذالانالمحصول

ويعتبرالقمححصادعيدوهو!13*+شفوعوتالأسابيعبعيداليهوديحتفل

العيدهذاومدةبشرائعاليهودىفيهالشريعةتقيدولابهجةعيدالعيد)3(هذا

بنىعلىالربفرضذكرىالعيدهذاويعتبر(فلسطينخارج)يومانواحديوم

يمضواأنعشرالسادسالقونمناليهودواعتاد،العشرةالوصاياإسرائيل

فلسطينفىاليهوديحتفلا489سنةوبعد،التوراةقراعةفىساهرينالليل

فلسطينوخارجالشجرةمنفاكهةمحصولأولأىأ+!33البكوريمبتقديم

.والنباتاتبالزهورمعبدهمالعيدهذافىاليهودهررين

51يومفىالعيدهذا!يكونالظللالسكوتعيدالهامةالأعيادوثالث

اليهوداعتادوقد.أيامسبعةمدةالعيدهذاهـسشمرأحموير(-)سبتمبرتشرى

وتناولا!واخهذهفىوالإقامة،الشجرأغصانمناكواخاقامةامكنكلما

شمينىيسعىبماالعيدويختتم،العيدأيامفىا!واخهذهفىالوجبات

منابتداعًااليومهذاارتطوقدالختامىالثامنأى6+كلا!كا!3"عصيرت

فى+أ+!كا!توراةسمحتيسمىالذىالتوراةفرحةبعيدالتاسعالؤن

مناليهودينتهىالتوراةفرحةعيديوموفى،السكوتعيدأياممنالتاسعاليوم

ويي!أالتوراةأولمنالقراعةويبدأونألتوراةالخمسةموسىكتبقرامحة

عشرةالثالثةسنتحتالاولادويدورالتوراةلفانفحاملينبمواكبالاحتفال

أيامحيثفلسطينوفى،الصلاةشالمظلةتحتالمعبدفىالقراعةمنصةحول

الثامن.اليومفىبقامالاحتفالهذافإنثمانيةالعيد

أعياداليهودعندتاريخيةدلالاتلهاالتىالهامةالأعيادهذهغيروهناك

.أخرى
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63!6السنةرأسعيد WWI*شهرمنالأللإيومويحلهشاناه.(روش

الأوليومىفلسطينفىالعيدبهذاويحتفل،(أكتوبر-سبتمبر)تشرى

السماءفىتفتحالكتباناليهودمنالربانيونويعتقد.تشرىمنوالثانى

واعتاد،اليومهذافىوالأممالأفرادعلىالحكمويصدرالناسأعمالوتكتب

منكنوعوعسلاتفاحاالعشاءماندةإلىيضمواانالعيدهذافىاليهود

وطلبتوبةاْياملعشرةبدايةاليومهذااليهودهـلعتبر.الجديدةبالسنةالتفاؤل

هذافىوينفخ.والعفوالمغفرةطالبينصلواتفىاليهودفينهيكلذاالغفراق

اليهودفيهيجتمعمكانكلفى()4(خروفقرنمن)بوق6!631الشوفاراليوم

مملكةبيومبالتعجيلفيهاليهودويدعوبالمسيحانيةتتسماليوموصلوات.للعبادة

نهرأوماءإلىاليهودىيذبالسنةرأسعيدمنالأولاليوموفى.الرب

خاصة.صلاةليصلى

وهو،تشرىمنالتاسعيومويحلIlmn،51كبور"يوملاالغفرانعيد

اليوميبدأأنوقبلواستغفاربالعبادةوانشغالوالشرابالطعامعنصياميوم

منأذىلقىمنالسماحوطلبمصالحةمنلابدأنه-اليهوديةالديانةتُعفم-

ظهورحتىويستمر،تشرىمنالتاسعمغربقبيلكبوريومويبدأ.الشخص

صلاةوتبدأ.تشرىمنالعاشرليلةفىأىالتالىاليومفىنجومثلاثةأول

هذااليهودويتخذالنذوركلبمعنىنذرى"!كليسمىببيانالعيديومفىالمساء

فراليومطوالاليهودويقضى،)15والمواثيقالعهودكلمنللتحللذريعةالبيان

علرقاطعينالخطاياهذه!يرددون.بخطاياهمويعترفونالصلواتيتلونالمعبد

ماالعيدهذاصلواتفىماوأهم.لارتكابهايعودواألاعلىوعوذاأنفسهم

.16:1-34الاويينا!برالكاهنالصلاةهذهويتولى"6613!العقودةاايسمونه

لهذااحترامًاالرباسمالقارئيذكرعندماالمصلونويركع24:7-11(العدد

السنة-فىوقتأىمنأكثرالربمنقريبأنهاليهودىويشعر.الاسم
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رأسعيديومفىوذلكاليهودىفيهايركعالسنةفىأخرىمناسبة)وهناك

العيدوينتهى(لموساف،ة"قراعند6،1ول+علينو،يسمىماتلاوةعندالسنة

يرددأنبعدالعيدانتهاءلإعلانالشوفارفىينفخثم"نيلههتسمىبصلاه

.93(:18أول)ملوكالربهويهوهالمصلون

اليهودأضافهاولكنالقديمالعهدفىتنصلمالتىالأعيادبعضوهناك

هذهوأهم.معينةلحوادثكذكرىالقديمالعهدعليهانصالتىالأعيادإلى

،هامانمؤامرةمناليهودخلاصلذكرى)6(فىيهعمهالبوريمعيدالأعياد

عليهاكتبتخاصةلفاثفمنالمعبدفىإستيرسفربتلاوةالعيدبهذا!يحتفل

(هامانمؤامرةمناليهودخلاص)حادثةالحاشةهذهيذكرالذىالسفرهذا

-والفقراءالأصدقاءعلىالهدايافيهوتوزعوسروربهجةعيدالعيدهذاويعتبر

ضىمواكبوتسيربالأعلامفلسطينفىالمدنشوارعتزينالحديثالعصروفى

شهرمن14يومفىالعيدبهذاويحتفلالليلمنمتألخرةساعاتحتىالشوارع

بهذاأسوارلهامدنفىيعيشونالذيناليهودهـهحتفل-(مارس)فبرايرآزار

بوريم.شوشانالعيدوشممونهآزارشهرمنا5يومفىالعيد

MISTالحانوكاعيدالقديمالعهدبعدظهرتالتىالأعيادومن

م165سنةالمكابيينانتصاراتبمناسبةوذلكأيام4لمدةالعيدهذاوشمتمر

يتكونشمعدانفىووضعهاالعيدليالىكلفىشمعةبإيقادالعيدهذاويحتفل

.شموعثمانيةمن

91سنةبعدظهرتالتىالأعيادومن i Aعليهيطلقونيوم

بهذاويحتفل-اَيارمنالخامسفياليومهذاويحلالاستقلاليومأى011Jث!

وهى:6(لأ3إلى:0132الإصحاحمن)أشعياءسفرمنفقراتبقرا!اليوم

هـمنتهى118-113منالمزاميرأيضًااليومهذافىويرتلونمسيحانيهقمَرات

.الشوفارفىبالنفخاليوم
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الأولالفصلهوامش

Joseph.0191-ا (M) : Judaism As Creed and Life, London

\AAAالقاهرةوالإسلاماليهوديةفىوالجمعةالسبت:الهوارىمحمدود.

التالية.والصفحات81ص

223صالإسرائيلىالدينىالفكر.ظاظاحسن-2

.-101201ء".ام!هول،-"+3،ء.+"-*a+513د"،66+رأهـ13"أ+6+:ث!+ولول!36-

لإبنه.فداءالسلامعليهإبراهيمقدمهالذىللكبشرمزا-4

23.صالدينىالفكر:ظاظاحسن-5

تنكرية.بانهاتوصفأنيمكنملابسفيهاويلبسونالمساخرعيدوهو-6

بسيطةالعبريةوالسنةيوئا92ناقصةأويوفا03كاملةالعبريةالشهور-*

.شهرأ13كبيسةأوشهرا12
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الابعالبا

وألدينيةالفكريةالمراعات

يةألميوفىفى
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ال!اببميلبب

اليمرلمةفىفىأدينيةالفكريةالصراه!

العهدأجزاءقسسيةحولاليهوديةالديانةمعتنقىبينخلافأولبدأ

عاصمةكانتالتىالسامرةمنطقةيقطنوناليهودمنفئةظهرتإذ.القديم

والمكموباتالأنبياءقدسيةينكرونسليمانوفاةبعدانشقتالتىإسرانيلممل!

منطقهموكان،ويشوع()التوراةالخمسةموسىكتبالمقدسكتابهمويعتبرونا

بالسامريينسميتالفئههذه.الشريعةعلىتشتملالتىوحدهاهىالتوراةأن

عندمااليهودوبقيةالفرقههذهبينالعداوةاشتدتوقد،السامرةإلىنسبة

المقدس!المكانأنيعتبرونكانواإذ.الثانىالهيكلبناءفىالمساهمةرفضوا

إلىهؤلاءأضافوقد.وأورشليمصهيونجبلوليسجرزيمجبلهولليهودية

فىاليهودمعالفرقةهذهوتختلف.الجبلهذابقدسيةتوحىعباراتالتوراة

موس!.نبوةغيربنبوهَيعترفونلاوالسامريون.التوراةنصوصبعضتفصير

يعيشونفهملذاالصحيحاليهوديةطريقعنضلوااليهوديعتبرونوهم

انتشرأنالعزلةهذهنتيجةمنوكان.اليهودبقيةمعيتزاوجونولاعزلةفي

.)"(بينهمالجهل

هدينةوهى"كوث،مدينةسكانأى"كوثيم!وشممونهماليهودهـمحتقرهم

فىيعيشونالذينالأعبياءح!(قالثانىالقرن)فىسيراخابنويقولوثثية

إسرائيل-بنىعنغريبةسلالاتإلىينتمونأنهماليهودويدعر،الساهرة

إسرائيل.بنىمنأنفسهميعتبرونالسامريينولكن

غيرهممعويتفقونالقيامةيومفىوبالحساببالقيامةالسامريونهـمؤمن

المسيح.بمجئاليهودمن
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انفصالوبع!"نابلسا!بركاهنهمومقر،جذاقليلاليوموعددهم

.العلماءأمالكهنة،الأمةقيادةأحقيةحولاليهودبينخلافظهرالسامريين

عنأولولةللشريعةيعطىالأباءفصولفىوردنصحولالخلافهذابنىوقد

.العبادة

وليستللعلماءتكونللأمةالروحيةالقيادةأنهذامعنىأنفريقواستنبط

الشريعةعنأولويةوالطقوسللعبادةأنورأىفريقهذافىوخالفهم.للكهنة

سمىوقدللعلماء،وليست-للكهنةالروحيةالقيادةتكونهذاوعلى،()التوراة

فىلهالمخالفالأخرالفريقسمىبينماالصدوقيمأوبالصدوقيينالفريقهذا

الفروشيم.أوالفريسيينباسمالرأى

المحسناليومهذافىسيجازىالربوأنالرببيومالفريسيونويؤمن

الذىالمخلصالمسيحفىأيضأواعتقدواإساضهعلىوالمسىءإحسانهعلى

فىيشكونكانواالصدوقيينلكن.والرحمةالعدلليبشرالعالمهذاإلىسيالى

لاأنهحجتهموكانتكليةالفكرةيرفضوالمأنهمولوالربيومهناكيكونأن

العهدفىنصوصهناكليسوأنه.اليوملهذاالتوراةفىإشارةأىتوجد

.الفكرةهذهتوكدالقديم

وبعضهابالعبريةبعضهاكتبفىمعتقداتهمالفريسيونضمنوقد

نهايةعنApocalptiحالرؤوىبالأدبيعرفأدبصورةفىواليونانيةبالآرامية

حنوخمثلاقديمةشخصياتإلىتنسبالكتبهذهوكانت!والمسيحالعالم

عشرالأثنىوعهوداليوابيلوسفرالأولحنوخسفرالكتبهذدوأهم.وموسى

معظمهافىالكتبهذهكتبتوقد،موسىافتراضاتيسمىوكتابقديسًا

هذهترجماتأيديناإلىوصلولكنإلينايصللمالعبرىالأصلولكن،بالعبرية
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السابقينالكتابتشريعاتجاهعنالكتبهذهفىالتشريعروحوتختلف.الكتب

عنمختلفةالكتبهذهتتضمنهاالتىالمعتقداتأننقولأننستطيعلاأنناولو

لهم.السابقينكتبمعتقدات

التىالقراراتبكلوتمسكوا،المشرعينمنالسابقينالحكماءهؤلاءويقدر

التىالشريعةلتطويرالحكماءتشجيعفىالفضلللفريسيينوكان،عنهمصدرت

يسمىماخلقفىالفضلالحكماءلهولاءوكان.الشفويةبالشريعةتسمى

صورةعلىالكتاباتمنالنوعهذالتكوينالمحاولاتأولىوكانت-بالهلاخا

.للنصوصشروح

لسفرشرحوهو(مكيال)أىبالمخلتايسمىماالشروحهذهأقدمومن

وسفر)2(اللاويينلسفرشرحوهوالاَرامية(باللغةالكتاب)أىوسفراالخروج

Sifre(بالآراميةكتبأى)وبريشيت،والتثنيةالعددلأسفاروشرحتفسيروهو

رئاويقرا،الخروجلسفرشرحوهورئاوشموت.التكوينلسفرشرحوهوربا

العدد،لسفروتفسيرشرحوهورباوبمدئاراللافىيينلسفروشرحتفسيروهو

المراثى،لسفرشرحوهورئاوإيخا،التثنيةلسلروتفسيرشرحوهورئاودفاريم

شرحوهوروثومدراش.الأنشادنشيدلسفرشرحوهوشيرهشيريمومدراش

وهوإسترومدراش،الجامعةلسفرشرحوهوقوهلتومدراش!راعوثلسفر

وهو)تفسيرين(مدراشينمنديتكونيلمذينووتنحوما،استيرالسفرشرح

الخمسة.موسىلأسفارشرح

الفريسيينمنوتشجيغاحماسئالاقتالتىهذهالحكماءكتبكانتوقد

التنائيم.عليهميطلقالذينالمشناكتابعليهااعتمدمادة

كنصوصالحكماءكتبهبماأمنواالصدوقيينبعكشالفريسيينأنأى

.الأسلافعنموروثكتراثتحترمأنيجبمقدسة
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أبديةكمسبالةأخرىمسانلفىالصدرقيينعنافريسيوناختلفوقد

ولكن"الأيام،آخرفىالجسدفىالروحببعثالفريسيونأمن"لقدوالبعثالررح

"أخرفىءوالجزابالحسابالفريسيونآمنوكذلك،الفكرةهذهالصدوقيونأنكر

.)3(الفكرةهذهالصدوقيونرفضبينماايايام"

وتصبحتدريجئاتتطور+الأيام"آخرعبارةبدأتالميلادىالأولالقونوفى

.الآخرة=الآتىالعالمأى"هبا"هاعولام

نأويبدو،الحكماءكتاباتفىتدريجئاتظهروجهنمعدنجنةفكرةوبدأت

.)"(مباشرةالموتبعدسيكونالحسابأنوالثوابالعقابعنفكرتهم

وشياطين.ملائكةوجودالصدرقيونينكربينمابالملانكةالفريسيونويؤمن

يفعلفيماحرالإنسانأنويعتبرونوالقدرالقضاءينكرونالصلدقيونوكان

يوسيفوس!يقول.والقدر)5(بالقضاءالفريسيونيومنبينماياعمالهالخالقوهو

أتباعكانبينماالشعبعامةمنكانوا)6(الفريسييناتبعواالذينمعظمأن

بأفكارهممرتبطينكانواالصدوقيينولأن،القوموعليةالأغنياءمنالصدرقيين

.م)7(07ستةالمعبدبهدمانتهوافقد،بالمعبد

فىالفريسيينمعاتفقتفرقةالميلادىالأولالقرنفىفلسطينفىظهرت

لهذهرالتمهيدالإعدادوسيلةفىمعهمواختلفوامسيحظهوربفكرةالإيمان

الإعدادمنلابدأنهالفرقةهذهورأت.بالأسينيينالرفقةهذهوسميتالفكرة

وكزس.رهبانيةتقشفيةحياةتعيشمنهمجماعاتكونوافقدلذاالمسيحلظ!ر

الذىالمجتمععنوالانعزالوالثملللعبادةأوقاتهمكلالجماعاتهذهأفراد

بارتيابتنظرالفرقةهذهوكانت.الروحيلوثبهوالاتصالملوثايعتبرونهكانوا

باْيامتحتفللاكانتا!ثةهذهفإنلذاالمعبدفىتقامكانتالتىالطقوسإلى
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الفرديمتلكفلاتعاونيةعيشةيعيشونوكانوا،اليهودكبقيةالمعابدفىالسبت

.8"االجماعةملكشى.كلبلوطعامهممنزلهحتى

الفريسيوناعتقدفقد.المسيحشخصيةنوعيةفىالفريسيينمعواختلفوا

كماإسرائيلمملكةسيقيمالملكهذاوأن،داودبيتإلىينتمىملكالمسيحأن

سيقي!الملكهذاأنالاسينيونأنكربينما،القديمالعهدنصوصفىواردهو

الأرخز)91علرالربمملكةسيقيملكنهإسرائيلمملكة

ظهوربقرببشريوحاننيسمىرجلالميلادىالأولالقرنفىظهروقد

نقررأنالصعبومن.الربمملكةفىللدخولللاستعدادالناسودعا،المسيح

دونالحياةفىمنهجهمسلكأنهأمالأسينيينفئةإلىينتمىجلالرٍهذاكانإن

علىدعوتهفىركزيوحاننوأنوخاصة،الأسينيينأعضاءمنعضوايكونأن

تعاليمفىنجدهلاالذىالأمر،الروحلتطهيركوسيلةجارماءفىالاغتسال

..الأسي!يين

بعضربهأمنالذىمريمبنعيسىالمسيحيوحاننأيامفىظهروقد

المملكةاإقامةأمليحققلمعندماوخصوصئا،إلهيةصفاتعليهوأضفوااليهود

عنتكفيرًابدمهضحىوأنهالربلدىالناسيشفعاًنهفىالصفاتهذهوتمئلت

الأسينيينمنهجحسبالموسويةالشريعةممارسةفىواستمروا9(البشراْذنوب

المسيحبألوهيةالاعتقادأنفكرةظهرتم06سنةوحوالىالفريسيينمنهجلا

حكماءفعلردكانالاعتقادهذاءديازا.الموسويةالشريعةاتباعمنيعفى

فلسفةوتغييراليهوديةبالشريعةالاهتمامتجاهالفريسيونيؤيدهمالذيناليهود

الشراثععلىالأفرادمحافظةأنهىالفلسفةكانتأنفبعد،الاهتمامهذا

علىالفردمحافظةآرآصبحتإليهينتمونالذىللمجتمعالسعادةتجلب

وثوابسعىماامرىءلكلوأن،عظيمةبفائدةشخصيًاهوعليهتعودالشرائع

اليعزرالفلسفةهذهعنعبروقد.المجتمععلىيعودثوابهوليسكفردلهعمله

اامريقولحيث13الفقرةالرابعالفصل-الآباءفصولمبحثفىيعقوببن
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واحدةخطينةيخطىومنواحذامحامئالنفسهاقتنىفقدواحدةوصئةيتمم

ضدكترسهىالصالحةوالأعمالالتويةلىانواحذاشاكيالنفسهاقتنى

يحملوأنهالشفيعهوالمسيحأننادوامنادعاءعلىرذاهذاوكان."النقمات

كلمةاستعمالعبارتهفىاليعزرتعمدوقد.بهاأتواالذينمنبدلاالذفوب

مريمبنعيسىعلىيطلقالإسمهذاوكان.محامىمعنىعنليعبر"برقليط"

ا،!سنجرادلوفةالكلمةمنبدلأParaclatosاليونانيةللكلمةعبرنهالكلمةوهذه

.Synegorosاليونانيةالكلمةعنوالمعبرنة

الذيراليهودوعلىالمسيحأنهمريمبنبعيسىامنتالتىالفئةسميتوقد

!الشرالعالمفىقوتينهناكأناعتقدواالذىاليهودوعلىالتوحيدشوهوا

I"(إسموالخير" Minim،بنىوقد.)متشيع(لديهمتعنىكانتأنهاويبد!و

الإصحاحاتتفسيرعلىهذااعتقادهمالعالمفىقوتينبوجوداعتقدواالذين

26ْ1.التكوينسفروخاصةالتكوينسفرمنالأولى

واستخرجواالمصدرنفسإلى)الربانيون(الحكماءاتجههؤلاءعلىوللرد

نف!مروهو،مدراشيمالنصوصهذهوسميتهؤلاءرأىبهايدحضوننصوصئا

هدهوكانت،بالشريعةالخاصةوالشروحالتعليقاتعلىأطلؤالذىالاسم

هدهوكالت.الهجاداإلىالنصوصهذهضمتوقدمواعظعنعبارةالنصوص

مرالرابعةالفقرةوكانت.الصلواتلنصوصأساسًابعدفيماالنصوص

الصلواتهذهنصوصحولهتدورمحورأالتثنيةسفرمنالسادسالإصحاح

الفقرةهذهونصالربوحدانيةعنللتعبيرأساسئاركنًاالفقرةهذهواعتبرت

."واحدربإلهناالربإسرائيلياإسمع"

وادعرالآصفهانىعيسىأبويدعىرجلظهرالميلادىالثامنالقونوفى

مريقربماحولهيجمعأناستطاعأنهالرواياتوتقول،المنتظرالمسيحأنه

كانتالتىوالشرعيةالدينيةالسلطةالرجلهذاعارضوقد،رجلآلافعشرة

يفسروبدأ.الميلادىالخامسالقر!مندبهاتتمتعانوبمباديثاصورامدرستا
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علماءيفسرهاكانعمايختلفتفسيزاالتوراةفىدردتالتىالثمرهيةالنصوس

طويلأ.دعوتهتستمرلمولكن!المدرستينهاتين

الدينيينااليهودرؤساءسلطةعلىالأصفهانىعيسىأبىتمردمهدوقد

بنعنانبزعامةقامتلحركةالطريق،لهمدستوزاالتلموديعتبرونكانواالذين

15811)داود -V)ملزمةمقدسةكنصوصبهوالإيمانالتلموددستوريةتنكرم

هوالشرعىاليهوديةدستورباْنعنانتزعمهاالتىالفرقةهذهونادتلليهود

كتاباداودبنعنانوألف"جيذاالتوراةإفحص"شعارهوكانالقديمالعهد

ىأهمصفوت")29("سفرالكتابهذاوسمىأرا"ضمنهم077سنةحوالى

إلاالكتابهذامنيبقولمالآراميةباللغةالكتابهذاكتبوقد،الوصاياكتاب

الآتية:الموضوعاتعلىتحتوىقصاصات

-والكتانبالصوفالمخلوطةوهىالمحرمةالملابس-المحرمةالأطعمة

فىالديونببطلانخاصةأحكاموهىويوبيلشميطاأحكام-الصيصيتأح!م

الزراعيةالأراضىدردالسابعةالسنةفىالأرضزراعةوتحريمالسابعةالسنة

احترامقواعد-عاماخمسينبعدالأصليينأصحابهاإلىالعقاريةوالأملاك

التوراةقراعةقواعد-والجناياتالجنحعلىالعقوباتأحكام-والوصاياالتوراة

الختانقواعد-والمواسمالسبتبأيامالاحتفالقواعد-الجسمطهارةقواعد-

المواريث.أحكام-

التىالفئهوسميت.القرائين)13(باسمعناناتبعتالتىالفئةسميتوقد

دستورهمكانوالذينوبمباديثاصورافىاليهوديةالمدارسعلماءتعاليماتبعت

تطبيقفىالربانيينعنيختلفونالقرائيونوكان)"\(الربانيينباسمالتلمود

العهدبنصوصالقرائيينتمسكالاختلافهذاوسبب،اليهوديةالشرائعبعض

الشرائع.استنباطفىالقديم
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بعضعدبتقدوكانتالتلمودفىوردمايطبقونالربانيينأنحينفى

فىالتسهيلاتبعضوحدثالمختلفةالظروفلتلانمالتلمودفىالتوراةشرائع

السبتيومالنارإيقادبمنعالخاصالتشريعفىفمثلاالشرانعبعضتقنين

فىالسبتدخولقبلالموقدةالشمعةأوالناربتركالتلمودسمح35:3()خروج

يومموقدهالنيرانمننوعأىيكونأنباتًامنغامنععنانلكن،السبتيوم

بدءعندأىالجمعهيوم!ثسىغروبقبلإيقادهاتمقدكانولوحتىالسبت

السبت.يومضروريةغيرحركةأىاتباعهعلىوحرّمالسبت

الشهودأوانللتحديدأساشاالمجردةبالعينالرؤيةالقراؤونجعلوقد

قواعدأساسعلىالشهور)5؟(أوانليحددونكانواالذينالربانيينبذلكوخالفوا

فىالشعيرنضجإبانالفصحبعيدالاحتفالموعدالقراؤونوحدَد،حسابية

فى1(23:ه)لاويينالتوراةنصوطبقوا،الزمنلحسابتبغاوليسفلسطين

"منعبارةاعتبرإذاايأحديومالعيدبهذاالاحتفالوحتمواالأسابيععيدتحديد

السب!أنلفسرونالربانمونوكان،الأحدأىالسبصمومغدهوالسبص"غد

بأرملةالأخ)زواجباليبا!ثالمسمىالزواجالقراؤونورفض.العيدبمعنىهنا

يعتمدالتى25:هالتثنيةسفرفىالمذكورةإخوةكلمةأنحجتهموكانت(أخيه

والأمالأبمنإخوةوليس""أقاربتعنىالزواجهذاتشريعفىالربانيونعليها

تحرمالتى16الفقره81اللاويينسفرعلىالزواجلهذاتفنيدهمفىواستتدوا

هذهمعتعارخئااليباموثزواجفىورأوا،أخيهعلىالأخامرأةعورةكشف

مستندينالسبتيوملزوجتهالرجلمضاجعةالقراؤونوحرم.الأخيرةالفقرة

أجلمنتكونأنلابدالمضاجعةأناعتبروألأنهم342:االخروجسفرعلى

يومالفلاحةمننوععنعبارةوالنسل،للفلاحةتحريمالفقرةوفى،النسل

الربانيون.يحرمهلاابذىالأمرالحاملالزوجةمضاجعةحرهواوكذلك،السبت
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-الأعيادأيامتأجيليجيزالذىالربانيينرأىعلىالقراؤونواعترض

جهعة)16أوأربعاهأواثنينيومفىوقعإذاالتالىلليومالفصحعيدتأجيلمثلا

لافمثلاالصلواتفىتقرأالتىالنصوصفىالربانيينعنالقراؤونويختلف

ولذا،الذبائحذبحطريقةفرأيضئاويختلفون"عسره"الشمونهالقراؤونيقرأ

الربانىيذبحهماأكلالقرائىعلىيحرم

دعانمثلاثعلىمؤسسةشريعتهمتكونبأناتباعهعنانأوصىوقد

.التوراة1-

.لقياسا-2

.()العرفالتقاليد-3

شاؤولوفاةوبعد.شائدلابنه،عنانوفاةبعدالقرائينمذبلرأس

الفقهف!كتباألفواوقد،شاؤوليوشياهوبنالقرائينرثاسةكرسىورث

ونقلواعنهمغيرهمكتبهمماونعرف،مؤلفاتهمضاعتللاسفلكن،اليهودي

عنشاملأنهئا""لاتزنالسادسةالوصيةفىالنهىيعتبركانشاؤولأنعنهم

عنالعلماءونقلبزوجترتبطلاإمرأةأومتزوجةامرأةمعءسواالزناأنواعكل

سممةالأركاروحددالزواجأركانعنتحدثأنيوشياهو

لشهودا-3المهر-1

الكتاب-3

التقديسر-5

4-القبول

(7199القسماالقنيار-6

وشممى.القوانينتشريعاتفرفعالأثرلهعالمالتاسعالقرنفىوظهر

بالفلسفةللتوراةلفسيرهفربنيامينوتالر،موسىفيالنهاوندىبنيامين

ونعالرسبحانهالحالؤعرالمادياتيبعدأنحاولالظليرلهذاونتيجةالإسلامية
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هذافىواتبع،بالمادياتيتصلأنحقهفىالنقصومنروحانىهكللهفال

.)18(المعتزلةالاتجاه

كانظهورهأنوفالسبناءجبلعلىالربنزولأنكرأنحدإلىوفىضل

وسيط.طريقعن

باسمعرفواقليلنفربل،القرائيينأفرادمنكئيرهذافىيتبعهلمولكن

.(")91"المقاريت

اللغةفىتراثاوتركواالقرانىالمذهبإلىينتمونكثير!نعلماءوظهر

والفلك.والفلسفةوالدين

فىكبيرأثرلمؤلفاتهمكلغةالعربيةاللغةالقرانيينعلماءلاستخداموكان

الإسلاميةالدولةوتكوينالإسلامىالفتحبعدأنهإذ،القرائيينمذهبانتشار

منوكان،لهمكلغةالعربيةاللفةالدولةهذهفىعاشواالذيناتخذالواسعة

علماءمؤلفاتفهمفىصعوبةويجدواالقرانينعلماءمؤلفاتيفهمواأنالسهل

واحتدممؤلفاقهممعظمفىوالآراميةالعبريةيستخدمونكانواالذينالربانيين

القرائية.لاتتشارنتيجةالطانفتينبينالصراع

علىالقراؤونلقضىالربانيينعلماءبعضجهودلولانقولأنونستطيع

بنسعدياهوالربانيينمذهبعندافعواالندنهؤلاءوأبوز،الربانيينمذب

49)الفيومىيوسف -1 MV)وكانتصدرافىالتلموديةالمدرسةرأسالذىم

.2(القرائين)ْضدالوقوففىلهعونأكبروبالفلسفةالعربيةباللغةمعرفته

الربانيينمنأكانواسواءاليهودعلى)92(المتكلمينعلماءمناهجأثرتولقد

للنصوصشروحهموفىالدينيةكتاباتهمفىالقليرهذاأثروظهرالقرائيينأو

اللينية.
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بنياسعدكتابالإسلاميةبالفلسفةتالرتالتىالدينيةالكتاباتوهن

بدلالةالمسهىميمونبنموسىوكتابوالأماناتبالاعتقاداتالمسمىيوسف

القرنفىعاشقرانىوهو)البصيرإبراهامبنيوسفوكتابءالحانرين

المحتوى.كتابالمسمىعثمر(الحادى

استخدمواالنيناليهودعلماءأوانلمنالفيومىيوسفبنسعدياوكان

الاعتقادات"كتابهفىوحاول"اليهوديةالمعتقداتوتعليلتفسيرفىالفلسفة

اليهودعلماءمنكبيرعددوتبعه.والفلسفةاليهوديةبينيوفقأن"والأمانلت

كتابهفىفقودهبنبحيانذكرالحصرلاالمثالسبيلوعلىالمنهجهذافى

كتابهفىجبيرولبنوسليمانم0601حوالىكتبهالذى،القلوب+واجبلت

بالعالم.الربعلاقةعنفيهتحدثالذى،الحياة"ينبوع

فىالمعبدفىتنشدكانتالتىالدينيةالأشعارإلىالفلسفةتاميرو!ضل

."بيوطيم"تمسىوالتىالدينبةالمناسبات

أثرهاليهودىالدينعلماءكتاباتفىالفلسفىالفكرانتشاركانوقد

التلمودفىوردهامعأحياناالفكرهذاتعارضوقد،اليهوديةالعقاندفىالبالغ

بتجسيدتوحىالتىالعباداتعلىميمونبنموسىيوافقلمفمثلاالقديموالعهد

عقيدةصلبفىأصبحتوالتىالعباراتهذهعلىبنيتالتىوالمعتقداتالرب

الربانيين.اليمود

اليهودىالدينىالفكرصبغواالذينهؤلاءأفكارضدحملاتوقامت

الكتاباتهذْهقرا!حرموااليهودحاخاماتبعضأنإلىالأمرووصلبالفلسفة

القديمبالعهدوالكلرالزندقةمننوعالكتاباتهذهفىجاءمابعضأنواعتبروا

بنسليمانميمونبنموسىكتبتناولتحريمأصدرواممننذكروالتلمود)22(

شاؤ!ولبنوداودإبراهامبنيوناذلكفىأيدهوقد1232(.)سنةأبراهام
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استطاعوقب5وألمانيافرنساشمالفىالحاخاماتومعظم-العافيهأبوومئيير

كتاباتبعضلحرقالتاسعجريجورىالباباأيامالدوميني!انإقناعالمعارضون

العامة.الميادينفىوباريسMontpellierمونبيليهفىميمونبنموسى

الدينيةالكتاباتفىالفلسفىالمنهجإدخالفىالمعارضينأفكارأثرتوقد

وسيلةعنتبحثعشرالثالثالقرنفىحركةلظهورالطريقومهدتاليهودية

تسمىالتىهىالحركةهذه.والعالمالربماهيةلمعرفةالفلسفةغيرأخرى

للقبالةالفكرىوالإطار،الباطنيةنحوباتجاهاتهاالحركةهذهوتتميز،بالقبالة

،المادىوالعالمالسفروتهماعنصرينمنيتكونالعالمأنفىينحصر

.المادىوالعالمالرببينواسطةوالسفروت

الدروبوهذه،الربمنصادرةالإشعاعمندروبعنعبارةوالسفروت

القبالة)كتابالزوهاركتابمِرتبهاالدروبوهذه.العالمأوجدتالتىهى

النحو:هذاعلى(الأساسي

والحكمة،الشمالعلىوالازدهاروالتشددوالذكاءالأعلىفىالتاج

والأساسالجمالأسفلمنالوسطوفى،اليمينعلىوالنصروالرحمة

القباليونويعتقد،متنوعةأشكالفىالدروبهذهْالقباليونويرسم.)،2(والحكم

!خاصة،خفيةغريبةقوىعلىتنطوىوأنهاخفيةمعانلهاالعبريةالحروفأن

الخلقفىكبيردوررأيهمفىالعبريةوللحروف-الرباسمتكونالتىالحروف

الأولىالمجموعةوتمثلمجموعاتثلاثتحتتندرجالعبريةالحروفأنويقولون،

السين.والثالثةالميمالثانيةوالمجموعةالهمزة

الماءفىالذىوالسمك)للماهرمزاوالميمللهواءرمرأالهمزةأنويعتبرون

الثلاثالمجموعاتهذهاختيرتوقد.للناررمزوالشين(الماديةالمخلوقاتيمثل

الهمزةنطقفعند،وطبيعتهالحرفيممكهالذىالصوتإخراجطبيعةحسب
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وعند،الحلقمنخروجهابعدالنطقأعضاءمناعتراضدونالهواءينسماب

الصفير،مننوعانسمعالشيننطقوعند،صلداالصوتيخرجالميمفطق

،مادىكيانالنار-الماء-الهواءافلائةللعناصريكنلمالبدءفىأنه!يقولون

ماديا.كياناالعناصرهذهاتخذتالحروفهذهوينطق

محاوليزوالخلقالإلهىالفيضأوالإشعاعفكرةبينالقباليونويجمعهذا

حالالربأنفمعمبرون،المادىالوجودفوووكونهالمحلولنظرمهبنال!وفيى

وأالصورةهذهم!عندويتعالى،المخلوقاتوهيئةصورةروحهمننشعطالما

.المادىبالعنصرالايئة

وكان،عملىواتجاهنظرىاتجاهاتجاهانالقبالةحركةفىهناكوكافت

والطفلوالابتهالاتالصلواتالعملىالاتجاهمدرسةوتتخذ،مدرستهاقجاهلكل

كلمنمنزثاخالصاحباوحبهومعرفتهالعليةالذاتإلىالتقربإلىسبيلا

واعتقدللانبياءتجلىكما)كبود(فى+3الإلهىالتجلىفىوأملأغرض

قوىعلىتنطوىوأنهاخفيةمعانلهاوالأعدادالحروفأنالاتجاهبهذاالمؤمنون

تحولأنالأرقامتمثلالتىالعبريةالحروفطريقعنهـممكن-خفيةغريبة

التىالأسراراستخدامفىأيضاواعتقدرا،عميقةحكمةإلىالعاديةالكلمات

الخرافةعليهموسيطرتالتمائمعملفىوالأرقامالحروفعليهاتنطوى

طير.ياساوا

بنهارون()العمليةالقبالةأفكاروحملالشرقفىالاتجاههذانشأوقد

إيطالبا،إلىالميلادىالتاسعالقرنمنالأولالنصففىبابلعلماءمنصمونيل

واتبعوااقتنعواممنكثيراوجدتحيثألمانياإلىبعدفيماالأفكارهذهروصلت

الألماناليهودمنالاتجاهلهذاتحمسمنأولوكان.القبالةمنالاتجاههذا

سفرمؤلفهوهذايهوداأنالباحثونويعتبر(1317توفى)هاحس!ديهودا

يهودألفهاالتىالقيمةالكتبمنالكتابهذا!يعتبر.الأتقياه()كتابحسيد!يم

الوسطى.ا!مذ
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وجنوباسبانيافىازدهرفقدالقبالةحركةفىالنظرىالاتجاهأما

القباليونويختلف،الاقناعفىالفلسفيةالمناهجالاتجاههذاعلماءواتبعفرنسا

الفلسفيةالنظرياتبينبالتوفيقاهتمواالفلاسفةأنفىاليهودالفلاسفةعن

فىبالبحثاهتمواالقباليينولكن،القديمالعهدنصوصتضمنتهاالتىوايافكار

بتراثيستعينونبلالقديمالعهدعلىأنفسهميقصرونلافهم.أوسعمجالات

القديم.العهدوحروفكلماتتخفيهاأسرازايكشفواأنويحاولونالأخرىالأمم

عشر(الثانىالقونأوائل)اليعيزريوسفالنظريةالقبالةروادمنوكان

الفيضفى)مقالة**"أأ+3+ءهأصلوت""مسيختمؤلفيعتبرالذى

الإلهى(.

إلى)اللانهائى(اللامحدودفيهاتجلىأكوان(TO)أربعةعنالمقالةوتتحدث

الخلق.إتمامعندمرحلياالمحدود

.()الفيض**،)أ+أصيلوت-1

.()الخلق6663برية-2

الخلق(-)التكولن"*767يصيرة-3

.()العلم،!66عسية-4

يهتمالذى(الخلق)كتابيصيرةسفرالثلاثةالمراحلإلىأشاروقد

،11أصيلوت"مسيختمنأقدمكتابوهو،الكونياتوعلمالكوننشأةبمسانل

نأالخلقكتابويعتبرالسفروتعن)26(حديثهعندا!وانهذهإلىأشاروقد

استخدامومرحلة،والتصويرالتشكيلمرحلة.للسفروتمراحلثلاثهناك

.المادةفىالسنروتاندماجومرحلة،الخالقةالقوى

للإلهصفاتالمراحلهذهتعتبرالمقالةأنفىالكتابعنالمقالةوتختلف

.)27(للفراغعناصريعتبرهاالكتابأنحينفى
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فى)إسحقيدعىكفيفرجلفرنساجنوبفىالقبالةأسسوضعوقد

مناحمبنعزينيلعليهتتلمذوقدعشر(الثانىالقرنمنالثانىالنصف

استطاعولقد،النظريةالقبالةأنصارأوائلمنويعتبر1238(

ويخرجهاالقباليةالأفكارويجمعءبالمنطقالقباليةالمبادئيغلفأنكفيلسوف

615'1"م!ئوف()إيناللانهائى)128هوالربأنيقولفهومتجانسةوحدةفى

يحتوىكانفقد،خارجهشئيوجدفلامحدودغيرولأنه.محدوداللاالمطلق

نأحيث،مباشرةمنهينبثقلمفإنهالوقتنفسوفى،المختلفةبمظاهرهالعالم

المَىالواسطةيحددالسفروتأنعزينيلرأىوفى.كاملاوليسمحدودالعالم

لقوته.انقاصدونالعالمعناصرالربيفيضطريقهاعن

الزوهر"يسمىالذىالرئيسىالقبالةكتابم0013سنةحوالىظهروقد

النظرىالات!جاهالكتابهذاويمثل.بالآراميةوأخربالعبريةمنهجزءالكتابوهذا

هذامادةجمعالليونىموسىيدعىشخصاانويقالللقبالةالعملىوالاتجاه

شمعونإلىالكتابهذاالليونىموسىنسبوقد،مختلفةمصادرمنالكتاب

المطبوعةالنسخةفىالزوهركتابويتكون.(الثانىالقرنفى)عاشيوحاىبن

كانالكتابهذامنإليناوصلالذىأنالأساطيروتقول،صفحة00002على

.للتوراةباطنيةلَفاسيرالزوهرويتضمنبعيرا)92(04حمل

مناهج:أربعةتفاسيرهفىالزرهر!يتخذ

.(الحرفى)التفسيرPeshatهـ!"بشاط-ا

)الرمز(Remezول6رمز-2

.)شرسأ(Derush+أ!!ش-3

.)،سرى(615Sodسود-4
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Pa)بالكلمةالتفاسيرهذهعنويعبر *" S))منهكونةالكلمةوهذه)جنة

ماإلىالأساسيةتعاليمهمنكثيرفىالزوهرويلض،منهجكلمنحرفأد!

والتفاسيرالتلمودنصوصعلىوشمبغ،القديمالعهدوتفاسيرالتلمودفىورد

فيهشىءوكلشىءكلوهو،الأسرارسرالربأنالونهرويعتبرباطنيةصبغة

لهليسلأنهوباطن،وتدعيمهالكللقنجيدظاهروالباطنالظاهرهووجود()وحدة

لأنسوف(إين)بالعبريةمحدودغيرأنهالزوهروينص،فيهيوجدمعينمكان

نهائىلانورمنيتجلىوجودهإدراكولأجل.محدودغيرالعقولتدركهلاالذى

.السفروتوهىدروبعشرةفى

ثلاثةمنتتكونمجموعةكل،مجموعاتثلاثإلىالسفروتويقسم

كونا.تعتبرمجموعةوكل،عناصر

الخلق،عمليةفىالأولىالمرحلةويمثل)تاج(3+6ْكترالمجموعاتوأول

)العنصرالحكمةبينتزاوجوحدث)فهم(فى،63وبينه)حكمة(6وحخمة

.دعة()ثمالمعرفةميلادالتزاوجهذاعنونتج)العنصرالمؤنث(والفهمالمذكر(

باعتبارهالربيمثلالذى(والفهموالحكمة)التاجالثلاثىإشعاعومن

)حب706حسد.للعالمالخلقيةالقوىفىيتمئلاخرثلاثىللعالمالمفكرةالقوة

منالجمالنتجوقد)جمال(+3"6+تفإرت-)قوة(6133Mوجبوراة(رحمة-

.والقودالحبتزاوج

المجموعةوهذهامظاهرمنفيهمابكلالمادىالعالمالمجموعاتوثالث

منالأساسونتج.)أساس(،615وشمود)مجد(616وهود)نصر(و*7نصح

كوناويعتبر)ملكية(أ+ولأ3ملخوتالسفروتدروبوعاشروالنصرالمجدتزاوج

.بمفرده
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بعضهايتالرمتكاملةوحدةوتكون5وثيقاارتباطاالسونتدروبوترقبط

ويتخلل.الأخرىالدروبعلىبالضرورةيؤثرإحداهاعلى،ليرفأميبالبعض

التخللهذاالزوهارويشبه،عليهاوشممو،الدروبسوف()إينمحدوداللا

الارتبا!فكرةونظهر،المادىبالعالمالسفروتويرتبط.الملتهببالفحموالسمو

الإصحاحمنالسادسةللفقرةالزوهرتفسيرفىالمختلفةالعوالمبينالوثيق

سحابأهـمصبح.الأرضمنالسديميصعد:يقولحيثالتكوينسفرمنالثانى

فيهيكمنللعالممصغرةصورةيعتبروالإنسانكلالتكونالجزئيا!وتتصل

وتكاملهوحدتهفىالسفروتجسمهويمثلويلتقيانوالسفلىالعلوىالعالمان

عناصر:ثلاثةروحهوتشملالعلوىالعالمروحهوتمدكل

.السفروتمجموعاتأولويقابلجزءأعلى:6،!ولنشمة1-

منالئانيةالمجموعةوتماثلالأخلاقمستقروهى:316روح-2

.السفروتمجموعات

المجموعةوتقابلالماديةبالحياةوتتصلالحيويةوهى:33!نفش-3

المادية.الحياةتتمثلالتىالسفروتمجموعاتمنافالثة

اساسغصرولكل،الإلهىالفيضفىكائنةالثلاثةعناصرالروحوكانت

يستطيعالمقابلةالمجموعةمعوبالتعاونتقابلهالتىالسفروتمجموعةفى

قوتهيستمدالإنسانأنأى،الحياةهذهفىالكثيرةواجباتهيؤدىأنالإنسان

بالخيرالكائناتعلىيؤثرأنوشمتطيع،السفروتمنالكائناتعلىوسيطرته

السفروتمجموعاتمعوالتعاونالعلاقةعلىيحافظأنالإنسانومهمة،والشر

الخلق.وبكمالالربعبادةبحسنوذلك

اختيارهمبحكمالمضمارهذفىكبيرةإسرائيلبنىمهمةأنويعلم

دراسةوواجباتهم،التوراةمنحواالمهمةهذهتحقيقولأجل،الربكشعب
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عندالربأنإذ"للخلقالرب"مخطط،التوراةأنحيثأسرارهاومعرفةالتوراة

كما-أساسهاعلىوخلق،فيهخلاقهكلمةكلفىالتوراةفىنظرللعالمخلقه

فقطةأوعلامةوكل،رمزاتمثلكلمةفكل-والثانىالأولالجزءفىالزوهريعبر

الجزء)الزوهرالعالمأقامفقدوأسرارهاالتوراةيتفهممنوكل5سرعنعبارة

الأول(الجزءالزوهر)العالمهدمفقدالتوراةدراسةفىأهملمنوكل(الثاني

اكستبتوقد،السريةودلالاتهامعانيهالهاال!هوديةالمواسمأنالزوهرويعتبر

،الملخوتمنمباشزاتاليرايتالرفالسبت.بالسفروتعلاقتهامنتهذه

وتقفلالحبويسودالصارمةالأحكامتنتهىاليومهذافىأنهالزوهرويقول

(3)جهنمأبواب

علىابركاتوتنزل،السبتيومبركاتهنالستةالأسبوعأياموتنال

السبت.وجبات

العالمفىصداهاتجدالدينيةللطقوسممارسةأىأنالقباليونويعتقد

ثوابنتيجتهتكونالربمعوالرباطالعلاقةتوطيدإلىيؤدىعملوأى،العلوى

تأافوهرو!دل.الآضةفىالوحعقابنتيجتهتكونسيئعملوأى،الروح

الشخصكانوإذا،مصيرهاانتظارقىعناصرالروحتنفصلالموتأثناء

الذىمصدرهاإلىوتعوداللامحدودمنحب،"بقبلةالنشمةفتكافاْصالحا

.الرببنورقتمتعالأبدإلىلتستقرمنهفاضت

كانتالتىالجسدفىوتدخلعدنجنةتدخل"روح"الثانىوالعنصر

القبرفىفتبقى"نفش"الثالثالعنصرأما.الجنةبنوروتتمتعالدنيافيهتستقر

الجسد.يتحللأنإلىالجسدعلىوترفرفالأرضعلىوتستقر

نأإلىصعودهاطريقفىالنشمةفتتعرقلالمعاصى،يرتكبونالذينأما

منه.فاضتالذىمصدرهاإلىتصل

18،
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النفشوأما،أمامهامغلقاالجنةبابفتجد"روح،الثانىالعنصرأما

.)93(العالمفىفتهيم

والأرواح)فيضها(إشعاعهامصدرإلىتعودأنالأرواحكلومصير

فلابد،حياتهافترةأثناء،الاثمةالأرواحأما،مباشرةالموتبعدتعودالصالحة

مختلفةأجسامإلىموتهابعدتنتقلالتكفيرهذاولأجل،إثمهاعنتكفرأنلها

هذامنالقصدأنالقباليونهـلقولوتطهرالكمالإلىتصلحتىمراتعدة

التىالمعقدةوالنظمالقواعدإلىالوصولالأحيانغالبفىينحصرالتناسخ

وهى!73،6الشخيناجهةمنتالىأرواحإماوالأرواح.الأعلىالكائنأقامها

وهىالخادمأى11ول+ييالمترانونطريقعنتالىأرواحأوالصالحةالأرواح

صالحة.غيرأرواح

مأوتعتبر)32(المؤنثالعنصروهى،الإلهمنمنفصلجزءوالشخينا

والشخينا،الرببينالتزاوجطريقعننتجالخلقأنالقباليونويعتبر،للعالم

الجنسيةالعمليةفىالألوهيةهنشيئاهناكأنيعتبرونالقباليينفإنلذا

ذلكصدىونجد،منظمةكانتإذامقدساعملاالعمليةهذهويعتبرون.الخالقة

كلوكذلك،الربمثالعلىوأنثىذكراخلقفالإنسان،الونهركتابكلفى

ذلكبعدانفصلتثمبدءذىبادئالجنسمتحدةالمخلوقاتكلوكانتالكائنات

وأنثى.نكرإلى

أيضافإنه،والأنثىالذكرعلىيشتملكانكماالربأنالقباليونويقول

النتمروأصبح،العالمبخلقالنتمرمنوتخلصوالنتمرالخيرعلىيشتمل!كان

وشميطر،الخيرعالمأعلىفىويقابلهالسفلىالناحيةفىالعالمخلقبعد

السفلى.الناحيةعلىالشيطان
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زمنحممابكيفية!يبين،ظهورهظروفويشرحللمسمحالونهرويتطرق

.الهجادا)33(منجمعتالموضوعهذاعنمعلوماتهومعظمظهوره

وادعىم(5013-0012)طوفشمبنموسىالزوهركتابنشروقد

الصدفة.بطريقواكتشف،سرىمكانفىمحفوظاكانالكتابأن

إلاالزوهرتضمنتهالتىللافكارتحمسوااليهودمنعدداأنمنوبالرغم

الشكمنبنوعالكتابهذاإلىنظرواالتلمودعلماءوخاصةاليهودبعضأن

التلمودعلماءبعضأنولو،التلمودعنمبادئهبعضفىيختلفلأنهوالريبة

ولكن،التنانيمالحديوحاىبنشمعوناسميحمللأنهالزرهردراسةأجازوا

الكتبضمنوأدخلوهبالزوهرالربانيوناعترفعشر)،3(السادسالقرنفى

كارويوسفعلمائهاأبرزمنكانوالتىالتلموديةصفدمدرسةفىتدرسالتى

.المعروفالمهودىالشريعةعالم

تطورحدثأنالتلمؤديةالدراساتفىالقباليةالأفكاردمجنتيجةوكانت

لكمالكأساسالعبادةفىالنيةفكرةدخلتفقدالربانيينلدىاليهودىالفكرفى

الحخلواذلكولتحقيقالعباداتأثناءبالربالروحىبالاتصالونادواالعبادات

هذهعنوتولدت،اليهود!يةللطقوسرمزيةدلالاتوأعطيتالطقوسبعض

القوى.هذهعلىالبشرسيطرةوإمكانيةخفيةبقوىالاعتقادالرمزية

اليهودمنفئاتبعضعندكبيرارواجاالقباليةالأفكاربعضلاقتوقد

القثيرفىاستخدامهابغيةالحروففىالكامنةالاسراربمعرفةاهتمواالذين

لهتجلبأوالضررللإنسان-ظنهمحسب-تسببالتىالخفيةالقوىعلى

الخير.

كثيرعقولعلىوأثرت،الزوهركتابفىالمتضمنةالقبالةأفكاروانتشرت

متعددةوأجيالمختلفةلجدإلىينتمونالي!دعلماءمنعددوأقبلالمفكرينمن

فيهالواردهبالأفكاروأعجبواالزوهركتابدرسواوممن،الزوهردراسةعلى
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بلغوعندمام(1632حوالى)ولدصفىشبتاىيعدىأزميرمنطقةفىنشأشاب

بهمويعوداليهودسيخلصالذى)35(المسيحأنهادعىعمرهمنوالعشرينالثانية

رجالولكن،اليهودمنكبيرعددمناستجابةدعوتهولقيتالميعادأرضإلى

بينفتنهدعوتهواعتبرراخطورتهدعوتهفىووجدوااراعهسفهواالي!دىالدين

إلرالسفرإلىواضطروتركيابلأزميرمنطقةتركعلىأجبروهلذااليهود

يوسفروفاثليدعىثريبيهودىالتقىحيثمصرإلىتركياووصلخارج

نقلثم.دعوتهينشرأنالثرىهذابمعاونةواستطاعبرعايتهوحظىكلبى،

دعوتهووصلتالعثمانيةالدولةيهودبينصيتهوذاع،سالونيكاإلىنشاطهمركز

توثيقفىواستنداليهودمنالعديددعوتهوجذبت،أوروبابلادمنكبيرعددإلى

.م1666سنةالمسيحظهورتحددالتىالحساباتعلىدعوته

فىواْنهوخاصةوقلقهماليهودىالدينرجالثانرةاثارتدعوتهولكن

نفسهملقبااسمهورضعللسلطانبالدعاءالخاصةالتقليديةالفقرةحذفصلواته

صفى.شبتاىبادعاءاتالتركيةالسلطاتعلمتوعندماوالسلاطينسلطان

وعقوبة،لهالعظمىالخيانةتمهةوتوجيهباعتقالهوأمرت،دعوتهفىخطورةرأت

نفسهوسصإسلافهأعلنحياتهسبتاىينقذأنولأجلالإعدامالجريمةهذه

.(ri)"محمد"

هذااستمرارفىحجتهوكانت،إسلامهبعدباليهودصلتهتنقطعولم

نشرفىمستمراكانالحقيقةفىولكنه،اليهودهدايةعلىيعملأنهالاتصال

اا)37"الدونمة!اسميتفرقهوكونوابهالمؤمنيناليهودمنعددمعهأسلموقددعوته

الطقوسببعضرسراتحتفماولكنهاالإسلامتعتنؤظاهرهافىالفرقةوهذه

والزوهر،التوراةمنفقراتبعضع!بقرااحتفظوافقد.اليهودية)138والعادات

.سيعودأنهفىاعتقادهممنذلكويظهرلشبتاىواحترامهمبتبجيلهمواحتفظوا

1875-بينفيماحوصهالدينعلاءوإبراهيمليفرسعدىمنكلنشروقد

1 AV
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1 AVVوالعبريةباللادينودعاةسالونيكفىتصدرالتىوالمجلاتالجراندفى

.(المباركصفىلسباتاىالمبارك)بالاسمصفى)913سبتاىباسمبسملةيحمل

شيع:ثلاثةإلى)الدونمة(شبتاىاتباعانقسموقد

.لشبتاىالمخلصون-1

.قوريدويعقوباتباع-2

.البابو(أوالمصيدةأصحابيسمون)عثمانأغااتباع-3

أنهاهىشيعةكلوترى،الأخرىعنتميزهاوتقاليدعاداتشيعةولكل

الصحيح.الدربعلىلَسيرالتىوحدها

:إسمان""الدونمةطاثفةأعضاءمنعضوولكل

بالاسمالدونمةمجتمعداخلويتعامل،اسلامىدياسميهودىإسم

.4()ْالإسلامىبالاسمالمجتمعهذاوخارجاليهودى

يعقوبهؤلاءوأشهر،النبوةادعوااليهودمنعددشبتاىبعدظهروقد

الدرلةحددرعلىبولنديةمقاطعةوهىPodoliaمقاطعةفىظهرالذىفرانك

فرانكيعقوبوكان،شبتاىرسالةليتممءجاأنهفرانكيعقوبوادعىالعثمانية

اساساالزوهررجعلبالتلمودالعملبإبطال!فنادىشبتاىمنتطرفاأكثر

الد!ينرجاليطبقهاالتىاليهوديةبالشريعةواستخفاليهوديةللتعاليم

لمدعوتهولكن،اليهودمنعددادعوتهإلىيضمأنواستطاع()1ْاليهودى

المسيحية.باعتناقهوانتهتطويلاتستمر

إلىالزوهروإيثارالتشريعيةالتلمودسلطةعلىوغيرهفرانكتمردوشجع

بعضهمجذبوقد،البنوهركتاببدراسةالاهتمامإلىالدارسينبعضتوج!ه

عالمنافىيحدثماكلأنوهىالشرقشعوبعقائدمنالزوهراقتبسهافكرة
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بنىمنالأتقياءاستطاعةفىوأن،العلوىهالعالمفىقررلماتنفيذهوإنما

وقد.وصلواتابتهالاتطريقعنالعالمهذامقدراتعلىيؤثرواأنالبشر

الثقافة.إلىتفتقرالتىالمجتمعاتبينالفكرةهذهراجت

فىBukewenaبوكولناتسمىقريةفىظهرعشرالثامنالقرنوفى

فىانادعىبشطكه"طوفشماليعزربنإسرائيليدعىرجلبولنداجنوب

عليهوتوافد.والتعا!يذالتمانماستخدامطريقعنالأمراضيعالجأناستطاعته

حيثبولنداجنوبيهودمنكليرعلىيؤثرانواستطاع.العلاجطالبىمنعدد

صاحب""صديقاواعتبروهاليهودهنكثيرحولهوتجمع،متفشئاالجهلكان

.الناسعامةبيندعوتهبتركيزواهتمدعوة

والوئامالحبفيهيسودأفرادهبينالفوارقيعرفلابمجتمعونادى

والإخاء.

الذينهؤلاء،التعليممنوافربقسطيحظوالمبالذيندعوتهفىواهتم

علىدعوتهوبنى.اليهوديالدينرجالقبلمنمهملونأنهميشعرونكانوا

سنهدرينالتلمودفىنصعلىمعتمذاوالعاطفةوالوجدانالمشاعراساس

هذاأساسعلىففضل"القلبيبغى-هومبارك-"المقدساب660"أبلا03

العقل.علىالقلبالنص

بفكرةالحسيديونوآمن)الأتقياء("حسيديم"دعوتهإلىالمنتمونوسمى

نفسه!سحبالانسحابطريقعنالعالمخلقالربأنوهىالزوهرفىجاعت

لمالربأنالفكرةلهذهالحسيديونوأضافأ!()42(2أول)زمونمنفسهفى

قوةلتكييفالانسحابكانلكنلمخلوقاتهمكاناليفسحنفسهفىنفسهيسحب

)53(.مخلوقاتهاحتماللقدرةالإلهىكده
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عضولا،جزءالربنورمنمخلووكلفىيكونوأنلابدأنههذاومعنى

متواجدنورهأنأى.صالحغيرأوكانصالحأ،عضوىغيرأمالمخلوقكان

تتعارضلافالمادةهذاوعلى،مكانكلوفىشىءكلفىمتفاوتهبدرجات

الإنسانعلىويجب،عظيمةقيمةذاتتعتبرأنيجبالعكسعلىبلالربمع

على4فيهنورهمنجزءلوجودالإلهيةالقيمةذاتالماديةالمحياةبمباهجيتمتعأن

التمتعوهذا،والطهارةالقداسةحدودفىيكونالتمتعهذاأنيراعىأنشريطة

11الومضاتتصعيديسبب"تعبيرالقباليينحدعلىأوررحيةإلىالمادةيحول

بالصلواتليستالربعبادةأنالحسيديونوقال(اللانهائى)،ْالنورمعوتتحد

فكما.أيضاوالشربكاث!الدنيابملذاتبالتمتعولكنفقطالشريعةواتباع

أيضئاكذلك"الساقطةالومضاترفععلىتعملالشريعةواتباعالصلواتأن

.بالمادياتالتمتع

الروحيةالواجباتاْداهمعالدنيويةبالملذاتالتمتعأنالحسيديمويعتقد

سماوى،إلىأرضىهومايصعدالممتعبهذالأنه،افضلثواباللإنسانتوجب

وليس.مطلقغيرالحسيديينعندوالشر،خيرةإلىالشريرةالنزوةو-

منأحطدرجةلكنه-القبالةفىكما-الظلامأساسهللخيرسلبيةصورةالشر

لماالإلهىالنورهنجزءهناكيكنلمولو.الإلهىالنورتنقيصنتيجةالخير

وهناك.الشرعلىاستبقىالذىهوالربأنهذاومعنىيبقىأنالشراستطاع

هناكفليسلذالضعفهنتيجةالشرعملفىالوقوعبالإنسانتؤدىمعينةظروف

.الربمغفرةمنالمذنبونييأسأنمنيعدوما

نفوسفىالأمليبعثواأنالحسيديوناستطاعوغيرهاالأفكاروبهذه

لقضائهوالاستسلامومغفرتهالربفىوالثقةالربمنالقربفىالناسعامة

وقناعتهم.

مظاهرومن،المرحبروححياتهملصبغمنطلمَاوجدواالأفكارهذهومن

الاجساموتمايلبالاْيدىكالتصفيقالبهجةوسائلصلواتهمف!ادخلواأنهذا
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بجشميوت""عفودةالجسديةبالعبادةيسصبماوآمنوا.مرتفعبصوتوالغناء

شمبعلمزعيمهمويقولبهوشتزوقبالدررملئاليهودىالتراثأنيدعونوكانوا

:هذافىطوف

هذافىوضعالربلكن.الترابعلىيدوسكمااليهودعلىيدوسكل!

وفى،مخلوقاتهعليهالتتغذىوالفواكهالنباتاتأنواعكللإخراجقوةالتراب

الكريمةالأحجاروكلوالدرروالفضةكالذهبالكنوزكلأيضئايوجدالترابهذا

يحتف!أنيمكنمابأغلىملىءاليهودىالشعبىالتراثوكذلك.الغاليةوالمعادن

بالفضانلملىءبينكميستحقلاالذىحتى-حكماؤنايعبركما.إنسانبه

")5"(.بالحبالملىءكالرمان

Dovبيردوفيدعىشخصطوفشمبعلموخلف Beerمفهوفاوأدخل

يستطيعفردأىأنيرىطوفشمبعلكانفقد.الحسيديينعندللزعامةجديدا

دوفلكن.خاصةشروطأومعينتأهيلاشتراطدرنبالربويتصليصلىأن

الصلاةأداءمنتمكنهلاالعادىللفردالفكرىوالتشتتالحياةمشاغلأنرأى

إحساساتهكليوجهأن()الورعغيرالصدْيقأحدأىيستطيعولا،يجبكما

،بالرباتصالعلىيكونأنبذلكويستطيعإلصلزةأثناءالربإلىومشاعره

يكونبأنونادى.بصديقيتصلأنإلىحاجةفىالعادىالفردفإنلذا

والدنيوية.الروحيةشئونهميرعىالحسيديينمجتمعوفىصديفا)6"(

الصذيقأنوقالالصدئيقفكرةم(1775)توفىيوسفيعقوبطوروقد

.الغرضلهذابالأشراريتصلوكان،شرهمنالشريريخلصأناستطاعتهفى

تصرفوأىللنقدقابلةغيرشخصيةالحسيديينعندالصَديقوأصبح

يسالألاالعادىالشخصعلىيجببسرمدفوغامقدشايعتبرمنهيصدرعادى

عنه.
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الأخرى(الطوانفطلدىاليهودكلاالدين)رجلالرابىعنالصديقويختلف

تعطيهرناسيةبمواهبولكنفقطالدينبأمورومعرفتهبعلمهيمتازلاأنهفى

للاستشارةالاتباعإليهيلضللعادةخارقةقوةذاليكونتؤهلهمتميزةشخصية

.الغفرانلهميطلبأجلهممنيصلىأنوله،وقتأىفىالمساعدةفى

فىالاتباعويتجمع،الصديقيتوسطهمجتمعفىيعيشونالأتباعوكان

الحسيديممبادىءلهميشرحالذىالصدَيقمائدةحولوالأعيادالسبتأيام

ترانيمالصدئيقيتلووفيها،الثالثةالوجبةالسبتيوموجباتمنوجبةوأهم

إذاالصذيقإلىالآتباعويحج،بفقرةفقرةالترانيممهوراالأتباعويردسرية

الهامة.الأعيادأيامفىوأولادهزوجتهمعهالرجلويصحببعيدايسكنونكانوا

كلويشارك-إخوةأنفسهمويعتبرونالبعضبعضهمالأتباعويعاون

م777سنة03(0)حوالىفلسطينإلىالحسيديينمنعددهاجروقدالاخر

وطبرية.صفدفىوقطنوا

فىالعاطفةمعالعقلباستخدامالحسيديينعلماءبعضنادىوقد

عقلانى)ساسعلىالمبادئوفسرم(1813-1746)زلمانشنعورمثلمباسنهم

أولمنمركبةكلمةوحبد،حبدبحسيديياتباغهوسصتانيا""سفركتابهفى

مندروبأسماءوهذه)معرفة(دعة،)فهم(بينة،)حكمه(حخمهمنحرف

معجزاتصاحبوليسمعلمأنهعلىللصدليقالفرقةهذهونظرت،السفروت

صاحبلأنهلاادينوأصولبالشرانعلعلمهالمعلمويحترمخارقةوقدرة

.معجزات

مجتمعفىمعيشتهمطريقةفىالحسيديينعن)حبد(حسيديىيختلفولم

الأناشيدفىالنصوصبعضفىبالاختلافوربما،صلواتهمطريقةوفىمتآنج

هوالاسموهذا.(المحبوب)الأب"تاتينو"حولتدورزلمانألفهاالتىالد!ينية
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حبالمتضمنالتوراةنشيدأناشيدهمأشهرومن،حبدحسيدىعندالرباسم

.الرب

وليسلذاتهالربحبهوالعبادةمنالمقصودأنأناشيدهبعضفىويقول

ثوابه.فىأملاأوعقابهمنخوفا

وسمىاليهودبعضمنمعارضةالحسيديينحركةصادفتوقد

."*متنجديمالمعارضون

لاتخرجدالحْرةحولتدررفكريةحركاتمنذكرماكلفىاليهوديةكانت

اليهودعاشالتىالامملثقافاتالفكرىوالانفتاحالتجديدترفضوكانتعنها

وتجنبفكرىإنغلاقعنونتج.الإسلاميةالعربيةالثقافةاستثنيناإذابينهم

بالجيتو.سميتمعينةمناطقفىومعيشتهمالمواطنينمنبغيرهماليهوداختلاط

اليهودلبعضفرصةأتيحتعشرالثامنالقرنمنالثانىالنصفوفى

الشئونلتولىوخاصة،قصورهمفىالألمانءالأمرا)7"(استخدمهمعندماالألمان

هذانتيجةوكانت،.بهمويتامروااليهودغيرمنبالمثقفينيتصلواأنالمالية

(لأم783-)9172مندلسونموسىتولاهاتنويريةتحرريةحركةقيامالاقصال

احتفاظهممعالحديثةالمعرفةأنهارمنينيواأناليهودمصلحةمنأنورأى

ولا،المواطنينمنغيرهممعاليهودباندماجونادى.التقليديةاليهوديةبالمعارف

ترجمفقدلذاص،فيهايعيشونالتىالبلادلغاتاليهودتحدثإذاإلاذلكيكون

1783الترجمة)نشرتالألمانيةإلىالتوراة - \VVA).

لاكديانةاليهوديةأنالألمانيةإلىالمقدسالنصترجمتهمنقصدوقد

والواقعيةالعقلانيةمعتتمشىالعصريةوالحياة،العصريةالحياةمعتتعارض

والعقلانية.الواقعيةمعاليهوديةتتعارضولا

3!.أنواعثلاثةالحقيقةأنمندلسونويرى
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ومنطقية.رياضيةنظريات-1

ومادية.أختيةونظرياتقواعد-2

التاريخية.كالحقائقثابتةقواعدلهاليمسعرضيةأحداث-3

الثانىبالنوعوطيدةعلاقةلهاولكنالأولبالنوععةلهاليستوالتوراة

ومناهج،الدينىالتفكيرمنهجتطويرفىفضللمندلسونكانوقد.والثالث

الحركةسميتوقدبالتوراةيختصفيهاوخاصةاليهوديةالمدارسفىالتعليم

.الهسكالاهحركةمندلسونبهاقامالتى

انهاوإثباتإصلاحهابلاليهوديةهدمأوتدميرمندلسونهدفيكنولم

بهااليهودويعيش،انغلاقهامنتخرجأنلهاويمكن،العصرتلانمأنيمكن

.المساواةقدمعلىالشعوبمنغيرهممع

اليهوديةتطعيمومنالهسكالاهحركةمناليهودمنكثيرتخوفوقد

اليهوداخلاصيتزعزعأنوخشوا،الفكرىالي!دوانفتاحالأجنبيةبالثقافات

الدينية.لأفكارهم

وإنعزاليةعزلةمنوإخراجهماليهودانقاذرلأف!البعضوتحمس

هرزنفتالىالهسكالاهلحركةالمتحمسينأشهروكان.أنفسهمعلىفرفضوها

سلام)كلماتوإمت"شالوم"دفرىكتابهفىدكىالذى018(17-5)كااوسلى

يهوديةمدارسوإنشاء،الألمانيةاللغةلاستخداموالمجرالنمسايهود(وحقيقة

دنيوية.علومفيهاتدرس

منوكان.مندلسونموتبعدالتطرفإلىالهساكالاهحركةواتجهت

Davidلاندرفرد"داودالتطرفهذالواءحملواالذينأوائل Friedlander

ام(.834-)1756
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17لأ9سنةبرلينفى)8"(المسيحيةالكنيسةمنطلبأنالتطرفبهووصل

ألوهيةفىالاع!عَادمنإعفائهمشريطةعلىالكنيسةفىأعضاءواتباعهقبوله

،)9"(عرضهرفضتالكنيسةولكن،المسيحيةالكنسيةالطقوسوممارسةالمسيح

اليهودية،الديانةفىاصلاحيةبحركة،القيامإلىاتجهالكنيسةرفضوبعد

بينها،يعيشونالتىبالشعوباليهودانلماجيعدقىماكلمنهايزيلبحيث

والترانيمالصلواتلغة(الالمانيةتتكلمالتىالبلادفى)الألمانيةتكونباْنفنادى

والآرامية.العبريةمنبدلا

1-1ول8)يعقوبلبنىإسرانيلأنشأ18لأ.سنةفى MA)معبدأولم

كنائسفىلعَامالتىالصلواتتشبهصلواتفيهوأقام،سيسنفىللإصدحيين

فىللهيكلمخصصاالاسمهذاكانوقد"هيكل،المعبدهذاوسمى،المسيحيين

،الربمملكةدىاقامة،أورشليمفيالهيكلأقامةفكرةمحىيوبذاأورشليم

تقليداالصلواتفىالجماعىالإنشادوفرقوالأورغنالموسيقيةالآلاتوأدخل

للتعميدنظاماوأدخل،الغربيةالمسيحيةالكنانسفىتقامالتىللصلوات

منعشرةالثالثةالشابببلوغالاحتفالبدلامنالعنصرةعيدفىبهوالاحتفال

اليهودية.فىمتبعهوكماعمر.

لموهنا،سيسنمعبدغرارعلىهمبورجفىمعبدابنى1818سنةوفى

تعرفهلمالتقليدوهذا)أيضاالبناتبتعميدسمحوابلالشباببتعميديكتفوا

.تجل(منالي!لية

018طاك!ا)ولاحهولدهيمصموئيلمنكلنادىوقد (6 Samuel-

اليهوديةأنم(1874-183.)ول!ل!Geiger6جيجردمابراهامم(0186

عناليهودبتمييزتوحىالتىالشرانعكلبإزالةونادوا،قوميةوليستدين

يومالصلاةببرلينالإصلاحيينهيكلفىهوللميمصموئيلفعام.(ه)ْغيرهم

وسمح()؟هالموسمفىالثاشباليومالاحتفالوألفى.السبتيوممنبدلاالأحد
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شالوضعأورأسغطاءبدونالصلاةوأباحالصلاةعندالجنسينباختلاط

(خروفترنشكلعلى)بوقالشوفارفىالننخومنع("أ،+-طايت)الصلاة

.الجديدةالسنةبرأسالاحتفاليوم

عملمنالتوراةأنوقال.الطهارةعادةبإبطلالجيجرأبراهامطالبوقد

سنةنشرهالذىالصلواتكتابفىومحى،الربوحىمنوليستالإنسان

بنا-وإعادةفلسطينفىيهوديةدولةاقامةلىاٍتدعوالتىالصلواتكل7541

التغييراتآنجيجروقال"2ْالمنتظراالمسيحعنالإشاراتكلوكذلك.المعبد

فاحصةدراسةنتيجةلىانمايبتدعهابدعةليست!اليهوديةفىإليهايدعوالتى

القديم.العهدلنصوص

سلطةفىثقتهمتزعزتأنالإصلاحيوننشرهاالتىالأفكارعننتجوقد

صفوففىالفرديةللاجتهاداتفرصةوأتاحت.والتلمودالقديمالعهد

الكنسىالمجمعغرارعلىوتوحيدهاأفكارهملتنظيممجلسلإنشاءالإصلاحيين

مختلفة.بلادمنالاصلاحيينتمثلوفودالمجلسهذاإلىيفدوكان.المسيحى

استخداممسألةفيهاثيرتتاريخىمجلسفرانكفورتفى1845سنةعقدوقد

تطبعالعبريةاللغةلأنوالتراثيمالصلواتفىالعبريةمنبدلاالمحليةاللغات

يلرَلمالرآىهذالكن.الاصلاحيينهدفيخالفوهذا،قومىبطابعاليهودية

1018)فرانكلزكرياالعبريةالغاءإلىالمتحمسينمنوكان.الجماعىالقييد

التىاليهوديةالوضعيةالتاريخيةالمدرسةانشأهدفهإلىيصللمولما3

ممارسةَوتاريضاليهودوتاريخاليهوديةالعقيدةفرالبحثحريةترىكانت

مناليهودصادفبماالقوميةوالعاداتالشرائعهذهوعلاقةاليهوديةالشريعة

اليهوديةالعقاثدالدراسةهذهتمسأندونالطويلتاريخهمفىآحداث

.د3ابالعقيدةالمتصلةوالطقوسالأساسية
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أمريكا،إلىطريقهاتنخذبدأتأوروبافىالاصلاحيينحركةانتشاربعد

Isaacويزمايرإسحقوجاهد،الامرأولفىمنظمةتكنولم Mayer Wise

فىم1كاه5سنةللاصلاحيينمؤتمراوأقامالحركةلتنظيمام(009-)9181

واتبع،والعامةمنهمالعلماءالاصلاحيينكلالمذتمرهذاوضم،7ءاصاالةاح4

هداوفى.الحركةبعلياءخاصبمؤتمر،فيلادلفيافىم9186المؤتمرهذا

فيماوتنحصراْمريكافىالاصلاحيةالحركةمبادىءالاصلاحيونحددالمؤتمر

ياتى

إلىتؤدىيهوديةدولةإنشاءإعادةاليهوديةالمسيحانيةهدفليس-1

بوحدةاعترافاالأرضسكانتوحيدهدفهالكن،الأرضأممعناليهودفصل

.الرب

الآممبينالعالمأنحاهفىاليهودوتشتتالمعبدتخريباعتبارعدم-2

الدربإلىوهدايتهمالشعوبلقيادةلرسالتهمتحقيقابللهمعقاباالمختلفة

.الربعبادةإلىبهميصلالذىالصحيح

عالميةكفوتيهلتحقيقمبدئيةخطوةإلااليهوديةالكهنوتيةتكنلم-3

.الربعنهايرضى

الاعتقادانحيثالأجسادبعثفىوبعثهاالررحأيديةفىالاعمعَاد-4

دينى.سندأىلهليسالأجسادبعثفى

العبريةتتيحأنيجبلكنمقدس-كتراثالعبريةعلىالمحافظة-5

الصلواتفراليهودلهايتحدثالتىللغاتفرصة

قوميةوليستإنسانيةساميةرسالةأصحابإسرائيلبنىاعتبار-6

مخلوقاته.منشعبعلىولايقتصر.مخلوقاتهلكلالربحبأنحيث
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سنةitt؟burghبتسبرجفىعقدأخرمؤتمرالمبادىءهذهأكدوقد

5AA%وأضاف!م.

فيها.كتبتالتىالعصورتناسببدائيةأفكاراالقديمالعهدجشمل1

كلورفض!الحياةتقدسالتىوالطقوسايأخلاقيةالمبادئكلقبول-2

المدنية.الحياةمعيتلاعممالا

فلسطينإلىالعودةفإنلذا،دينيامجتمعالكنشعبااليهوديعدلم-3

.)155مقبولةغيرفكرة

Hebrewأسسالذىاليهوديةالطوائفاتحاد1873سنةتكونوقد

Union CollegeأنشأثماالاصلاحقادةلتدريبWiseالمؤتمر9188سنة

وقد،سنويأتجتمعدائمةهيئةأصبحتوالتىالإصلاحيةالحركةلعلماءالعام

الاصلاحيين.معابدفىالصلواتلتنظيمصلواتكتابالهيئةهذهوضعت

Kaufmanألفوقد KohlerرئيسHebrew Union Collegeكتائا

Outlinesبعنوان of a Systematic Theology of Judasismفيهعرض

منأفكارهماستقواأنهميتضحالعرضهذاومناالدينيةالاصلاحيينأفكار

الخمسة.موسىكتبمنوليسوالمزاميرالأنبياءاْسفارفىوردتنصوصبعض

18)مونتيفوركلودلواطاحملإصلاحيةحركةظهرتانجلتراوفى o A-

الألمانالاصلاحيينلفكرامتداداوكانت!الليبراليةباليهوديةسميتم(3591

ألاعليهمالرباختارهمكشعباليهودأنمونتيفوريرىوكانوالأمريكيين

الترالحياةاليهودىالدينيواكبوأنالعصرمعيتعايشوااْنيجببلينغلقوا

معتتعارضالتىوالممارساتالطقوسكلاليهوديتركوأناليهودفيهايعيش

اليهوديةوجعلالعالملتطهيرتمهيديةخطوةالمسيحيةاعتبروقدالعصريةالحياة

.ا57(عالميأدينا

A?ا
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وأمريكاالغربيةأوروبايهودبينكبيرةجهوداالاصدحيونوبذل

.اليهودمنكبيرةاعداداصفوفهمإلىيضمواأنواستطاعوا

سببوكان،الإصلاحيةالحركاتمنتخوفهماليهودبعضأبدىوقد

منعددالمسيحيةاعتنقوقدخاصة،اليهوديةعنتحولافيهارأواأنهمالتخوف

والقلؤالتخوفهذاأثروكان.الاصلاحيةالحركاتإلىانضمواالذىاليهود

بالتمسكونادواالاصلاحيةالحركاتعنالبعضانشقأناليهوديةمصيرعلى

التىالشواثبمنوتنقيتهفاحصةعلميةدراسةدراستهبشرطاليهودىبالتراث

أ!سمرعلىاليهودىالتاريخومراجعة،السليمالعصرىالتفكيرمعتتفقلا

حديثة.علمية

.(0184-)4917زونزليويولدالحركةهذهرائدوكان

Wissenschaftسمىمازونزليوبولدوكون des Judeatumsأىس

التاريخموضوعاتمعالجةفىالعلمىالمنهجمتبعامؤلفاتعدةوألف"اليهودية

.اليهودىوالتراثاليهودى

-0917)رابوتيهوداصموئيلالعلميةالحركةهذهأقطابمنوكان

V1A\)،0184)كروخمانونحمان - \ VAo)0018)لوزاتوداودوصمونيلم-

منيتجزألاجزءاليهودىالدينىالتاريخأنترىالحركةهذ.وكانتام(086

ساهمكماالعالمهذاحضارةتكوينفىساهموااليهودوأنالعالمتاريخ

حضارةأنالموضوعهذافىالحركةهذهفكرمعبراعنلوزاتوويقول،غيرهم

وتدين5الخيروحبالقلبمنالنابعةوالفضيلةبالدينلليهود!يةتدينالعالم

والفضيلةالجمالوحبالفكروتطويروالعلوموالفنونبالفلسفة)مثلا(للاغريق

.)58(وغيرهماليهودبهساهمماإلىحاجةفى!المجتمع،بالتعليمالمكتسبة
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اوربايهودكانوأمريكاالغربيةأوربافىنشطةالحركاتهذهكانتوبينما

.المنتشرةالتقليديةاليهوديةالمدارستاليرتحتيعيشونالشرقية

يهتملمالنمِنوروسياالشرقيةاوروبايهوداناليهوديةالقوميةدعاةووجد

لضلذاالقوميةالدعوةلقبولومهيأصالحاعنصرابينهمبالدعوةالاصلاحيون

إلرالقوميةللدعوةالمتحمسينمنكانالذىم(1875-)1812هسموسى

وظهرت،القوميةللدعوةصدىهناكؤوجدْدعوتهلينشرالشرقيةاوروبايهود

Zeviنشرهكتابفيالصدىهذانتيجة Hirsch Kalisherبعنوان1862سنة

تمهيدافلسطينفىيهوديةمستعمراتإقامةإلىفيهيدعو،اصيون"دريشت

..الربلمملكة

لليهودستحققالصهيونيةأنوادعتالفكرةهذهالصهيونيةواستغلت

المقدسة.الأرضإلىالعودةنبوعة

العصرإلىتنتمىولاالقديمةالعصورإلىترجعالنبوؤةهذهأنوتناسوا

لاوالسلامالعدلفيهايسودالتىالربمملكةلاقامةكانتالنبووعةوأن،الحديث

وظلم.واغتصابحربدولةلإقامة

أملينفلسطينإلىوهاجروااليهودمنكثيرخدعإسرائيلأنشئتوعندما

لاالدولةهذهأنوجدوالكنهماليهوديةالشراثعتطبقدولةفىسيعيشونأنهم

الشرائع.هذهتطبق

السبت،شريعةتراعىلاإسرائيلدؤلةأنأملوخيبةلهمصدمةأولوكان

الأساسىالدستور"العشرةالوصاياعليهانصتالتىالشرائعمنشريعةوهى

ومراكزكالمراصلاتإلمرافقبعضفىاليومهذافىيستمرفالعمل"لليهؤدية

المرافوهذهفىيعملونالذيناليهود%نولابد.والمطاراتوالمستشفياتالشرطة

المطالبةاليهوديةللشريعةالمخلصونودآب.السبتشريعةمخالفينيكونون

.جدون)95(دونولكنإسرائيلدولةفىالسبتشريعةبتطبيق

http://www.al-maktabeh.com



منقادمةجماعةكلدىاصرار،ممتلفةبلادمنيهودتجمعنتيجةوكان

الدينيةوالاحتفالاتالشعانرإقامةفىوتقاليدهابعاداتهاالاحتفاظواصدةبلد

الدينيةالشعائرإقامةمظهرفىاختلافالأصليةبلادهافىعليهاقعولتالتى

عاداتهاحسبوالاحتفالاتالشعانرإقامةمنجماعةكلولتتمكنإسرانيلفى

سَركزأنوالتقاليدالعاداتهذهفىالمتقاربةالمجموعاتحاولتفقد،وتقاليدها

يتولىالذىالخاصةمعابدهملهميكونوأن،معينةمنطقةأوقريبةمناطقئى

والتقاليد.العاداتبهذهملمونرجالالدينيةالطقوسإقامةفيها

اليهودمنالعظمىالغالبيةوهم)للربانيينالمينيةالشئونرعايةوتتولى

والحاخامالأشكنازيملليهودا!برالحاخاممنتتكوندينيةهينة(إسرانيلفى

شرحالهينةهذهومهمة،للربانيينالأعلىوالمجلس.السفارديملليهودا!بر

اليهوديةالمعابدديادارة4الفتاوىدىاصدارالدينيةاليهوديةالشرانعوتفسير

.(معبذا00006)حوالىللربانيين

حوالىيعملقيهامحليةتشريعيةهيئاتثمانالهيئةهذهبجانبوتوجد

تشرفلجنة004وحوالىمجلشا16حوالىويوجد.الشرعيينالقضاةمن64

.ْ"6)ْالدينيةالشعانرإقامةعلى

جامعةتسمىأبيبمنبالقربجانراماتفىإسرانيلفىجامعةوتوجد

اليهودية.الدينيةالدراساتفىمتخصصةبارحان

ولكنالربانيينهذبإلىينتمونإسرائيليهودمنالعظمىوالغالبية

!يتركزون،تسعةمعابدهموعدد،القرائيينمذهبإلىينتموني!دأيضئايوجد

وسفرالتوواةبقدسيةالذينْيؤمنونالسامريينمنبقاياوهناد""الرملةحول

المقدسجبلهممنبالقربويعيشونالأخريالقديمالعهدكتبدونيشوع

.)61(جرزيم
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فلسطينإلىهاجرالذىاليهودىأننقولالصفحاتهذهنختتمونحن

اليهوديةالديانةبوحدةالشعورفقدأنهأدركالصهيونيةالدعايةتائيرتحت

متباينة،ي!ديةمجتمعاتفىيعيشأصبحلأنهوطقوسهاتقاليدهافىوخاصة

الأصلى.بلدهفىالحالكانكماواحدي!دىمجتمعفىلا
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ادصز:إصراراتهن

الإسرانيليةالنبوةطاهرة8

التعريبحامع8

الجنيزاوثانقدلبل8

القومىلها!*

الإصرانبلةاس!حصة،

الدينيةالصهيونية،

الصهيونيةالهركة*

الإصائيلىلمجتمعا،

الزاماتاورحقانقاسلام،

الثرفىالمهجرأدب8

والشءوالفكرالكلام!

العبريةالمختصراتتاموس!

والعربيةالعبرانيةاللغةبينالموازنة،

أبسولوسحكايات!

الإسرانيلي!العريللصراعالدينىالبعد؟

الاْرديةاللفةدىالترآنيهوالتفاجرالرا-اتجاهاتا

مصرفىاليهودبةوالمعابدالجنيزا)

العربالسكانطردفىإسرانبلجاسة:

اليهوديةفىالدينيةالرموزإ

الو!ىآبفىالإسلاميةالجمهوريات

والمستقبلدضر

الكردقيالمشكلة

الإ-ا!لرث

إيرانيهودعندالفارصىبا.'>

الإسرانيلىلجراداخلالعدانىالدنجىنصراعا

حسخيفةمحمد/أ.دتاْليف

أرصلادتره)ونالنصوصروضرحضقيق

ثَءباهرالجزالجنة

عىبومحصودمحعد//أ.دترحصة

خليفة-محعد/أ.دتاْليف

غديرأبومحمودمحصد/أ.دترجمة

حسنخليفةمحمد/أ.دتأليف

صالحأحمدمحصد/د.ترجمة

عامريوسف/دترجصة

الرييْعالرحصنعبدمحصد/د.تأليف

الفالعصالحمحمد/.دترجمة

صلاممحمدشعباد/.دإعداد

هولدلىمحمودأح!د/.دالعرييةإلىنقله

محجوبصلاحد./ود!اصةترجمة

حسرخلبفةمحصد/.دأتأليف

إبراهيمالحميدعبدسير/أ.دتاْليف

صاخالنبوىوالأستاذحسنخليفة.د/محمدأتأليف

صالحأحمدمحمدد.وتعليقترجمة

ال!ثامىاللهعبدرضاد.د/أتأليف

متوصىنؤثأحمد:.!!/تأليف

فهدهـمحمد!صداود.

منصررالدينعلاءمحمدأ.د/وتعليقترجمة

علوبالوكابعبد9/تآليف

المع!عبدالدينسشمحمص.د/ترجمة

عديرابومحصودمحصد/آ.دتأليف
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فهمىمحصدهويدا/.دتأليفالكومنولثفىوالصراعاتالمسلصةالاْتليات+

صيدهعلىمحمودد./تأليفالقصيرةالعبريةالقصةفىالفلسطينيةالث!خصية*

اللهوهبمحصودالوهابعبد/.دترجمةالفلسطينىالإنسانحقوقوانتهاكأدوميممعاليةمستوطنة8

الظاهرعبدمحمود/.دتاْليف"السياسىالموقففىدراسة"مصريهود*

إدرشجلاءمحمد/.دتأليفالإسرائيلىالدينىالفكرفىالحربفلسفة*

اللهعوضمحمدالعزيزعبد/د.أترجصةوالهاضرالماضىبينالتركمان*

محكمة(دورلةمجلة"الم!ثرقرسالة*

661/1002*الالداعرقم

I..S.22-779-52!5الدولمحهلترتجهم .B N

كوثس!اسفمةسدبة

.!لأ*تهال!هز

http://www.al-maktabeh.com


	اليهودية
	القارئ الكريم
	المقدمة
	الباب الأول : العقائد
	الفصل الأول : الإله في اليهودية
	هوامش الفصل الأول
	الفصل الثاني : الكهنوتية
	هوامش الفصل الثاني
	الفصل الثالث : النبوة والأنبياء
	هوامش الفصل الثالث
	الفصل الرابع : الوصايا العشرة والأسس
	هوامش الفصل الرابع
	الباب الثاني : الكتب
	الفصل الأول : العهد القديم
	هوامش الفصل الأول
	الفصل الثاني : التلمود
	هوامش الفصل الثاني
	الباب الثالث : العبادات
	الفصل الأول : الصلاة
	هوامش الفصل الأول
	الفصل الثاني : الصوم
	هوامش الفصل الثاني
	الفصل الثالث : المواسم والأعياد
	هوامش الفصل الأول
	الباب الرابع : الصراعات الفكرية والدينية في اليهودية
	هوامش الباب الرابع
	من اصدارات المركز
	مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان
	موقع الفيسبوك - Facebook
	موقع تويتر - Twitter
	الأسئلة المتكرره
	إتصل بنا



